
Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT dne 25. 10. 2022 Střítež 

 
Přítomni: RPK: Hana Civišová, Kateřina Hanušová; Zdeněk Hrnčíř; Jan Chýle; Richard Novák; 
Stanislav Hošák; Jakub Štěrba, host: Hana Stránská 

 
Program jednání: 

1. Shrnutí chovatelské sezony a diskuze 
2. Příprava předvýběru hřebců 
3. Příprava termínového kalendáře, chovatelské akce 
4. KMK 
5. Úpravy ŠP 
6. Program Morgana II 
7. Školení hodnotitelů a předvaděčů 
8. Ročenka 
9. Různé 

 
1. Shrnutí chovatelské sezony - Chovatelská sezona zhodnocena vcelku pozitivně. Je třeba hlídat 
minimální počty klisen při ZZV klisen, welfare při průběhu všech chovatelských akcí. Chovatelská 
veřejnost tlačí na slavnostnější vyhlašování výsledků a dekorování všech akcí, včetně ZZV klisen a 
testů hřebců. Při ZZV klisen navrhuje RPK dělat závěrečné setkání bez koní s vyhlášením nejlepších 
a zhodnocením. U testu hřebců bude dekorování. Připraví se čestná uznání i na ZZV klisen. Na 
plaketky pro hříbata se vytvoří obdélníček na vypsání jména hříběte. Plaketky i pro 3leté klisny po 
ZZV klisen. Do propozic všech chovatelských akcí bude přidána věta, že na místě může probíhat 
namátková dopingová kontrola koní, a že majitel koně s odesláním přihlášky souhlasí s případným 
testováním svého koně. Komise na každou akci je nominovaná a placená, proto bude RPK dbát na 
to, aby jednotliví členové komise nejen dodržovali dresscode, ale aby se také současně po celou 
dobu akce chovali tak, že budou pracovat na udržování kreditu komise. I stínoví komisaři musí 
dodržovat dresscode.  
RPK žádá kancelář ASCHK, aby zajišťovala včasné zveřejňování rozpisu na veškeré chovatelské akce 
(nejpozději 4 týdny před akcí) na webu ASCHK, zajištění pozvání komise a případného náhradníka a 
zpracování online přihlášek. 10 dní dopředu bude uzávěrka přihlášek na ZZV klisen, v případě 
nedodržení minimálního počtu klisen bude akce 5 dní před konáním zrušena pořadatelem.  
 
2. Předvýběry hřebců 2023  
 Termíny výběrového řízení na II. předvýběr: přihláška do 15. 11. a rozhodnutí do 30. 11.  
 Majitelé hřebců: přihlášky do 15. prosince včetně RTG.  
 Termíny první předvýběr 25. ledna Tlumačov, 26. ledna Písek (17. ledna komisionální posouzení 
RTG v Heřmanově Městci).  
 II. předvýběr 24.-25. únor 2023 – místo konání rozhodne výběrové řízení.  
 
RPK odhlasovala objednání fotografky Svatavy Zaplatilové na první předvýběr (úkolem bude 
vytvoření nezveřejňovaného promobalíčku pro majitele hřebců a jedné fotky každého hřebce do 
katalogu na II. předvýběr) a objednání fotografky Martiny Kůstkové na druhý předvýběr (úkolem 
kompletní fotodokumentace z II. předvýběru). Předseda komise při obou předvýběrech bude 
zodpovídat za vzdálenosti v řadě a za chování týmu předvaděčů s ohledem na welfare. RPK vidí 
možnost reklamního prodeje stránek v katalogu.  
 



3. Přípravu termínového kalendáře si bere na starost Hana Civišová.  
 
4. KMK 2023. RPK pověřila Kateřinu Hanušovou o vytvoření Zásad KMK pro rok 2023. Termíny 
přihlášek do KMK kvalifikací i na všechna finále do 10. listopadu, rozhodnutí do 20. listopadu, aby 
do 30. listopadu byly závody zadány v JIS. Kancelář ASCHK vyhlásí co nejdříve výběrové řízení na 
všechny kvalifikace KMK i na všechna 3 finále. Kvalifikace skoky budou mít vždy termín v úterý. 
Finále KMK skoky 31.8.-2. září, na finále všestrannost oslovíme komisi všestrannosti k výběru 
vhodného termínu závodů, nabídneme termín 8.-10. září, předběžný termín drezurního finále KMK 
15.-17. 9. 2023. 
 

5. Změny v ŠP. Každý z RPK se zamyslí a připraví si podněty na potřebné úpravy ŠP, do konce 
listopadu. Bude svoláno další jednání RPK. Do konce roku bude podán na MZe nový návrh úprav ŠP 
a ZŘ. 
 
6. Morgana II. Do Morgany II je třeba doplnit všechny akce, které tam chybí. Sportovní test, 
možnost variability počtu komisařů (3-5), skok ve volnosti. Odpovídá Richard Novák ve spolupráci s 
Hanou Civišovou. 
 
7. Školení hodnotitelů a předvaděčů. Předběžný termín školení předvaděčů s Christopherem 
Bauerem stanoven na 26. listopadu 2022 a školení hodnotitelů se zahraničním lektorem dne 27. 
listopadu. Místo konání ZH Písek. 
 
8. Ročenka. Úvodník do konce listopadu – Jan Chýle. Situační a výhledová zpráva Koně pro Mze – 
Jan Chýle – do 10 dnů. Kateřina Hanušová MČR skoky, finále KMK skoky, Hana Civišová finále 
drezura KMK a ZZV klisen a přehlídky, Hana Stránská testační odchovny. Vše do konce listopadu. 
 
 
9. Různé 
Schvalování v rámci RPK: 
 

1. Zápis hříběte: Matka: Maurin po Majáles z Lucka je malá, má 154 KVH a je zapsána do PK  
ČSP. Původ má, genetika sedí a dnes by odpovídala PK II ČT. RPK jednomyslně souhlasí se 
zápisem do PK II.  

 

2. Žádost o zařazení klisen Remember Me Insprav a Klariqua Insprav do akceleračního 
programu na základě výkonnosti. 
 
Klisna Remember Me Insprav je šestiletá a absolvovala pouze soutěže pro mladé koně na 
úrovni S 3x více než 65%. RPK souhlasí se zařazením Remember Me do AP.  
 
Klisna Klariqua je taktéž šestiletá, má přešlé 2x 130 cm (4 a 0), ale třetí ji chybí. RPK 
nesouhlasí se zařazením klisny do AP.  

 
3. Žádost o zařazení hřebce Wrangler ZH do AP. RPK souhlasí se zápisem hřebce Wrangler ZH 

do AP na základě vítězství ve finále KMK 6letých HV.  
 

4. Schválení zápisu hřebců do PKH, kteří absolvovali test 2022: 



RPK schvaluje zápis níže uvedených hřebců do PK ČT: 
Hřebci s žádostí o zařazení do plemenitby na základě sportovní výkonnosti: 
4.1 Harry P 
4.2 Przedswit V MT-3/Silvio G 
Hřebci zařazení do staničního testu 3letých hřebců: 
4.3 90/755 Quantanamo 
4.4 90/754 Quo Vadis 
Hřebci zařazení do sportovního testu 3letých hřebců: 
4.5 Olme 
4.6 Frisco 
4.7 Callarus 
4.8 Global Challenger 
4.9 Li-Quite 
Hřebci zařazení do sportovního testu 4letých hřebců: 
4.10 Number One 
4.11 Nurado O 
 
Žádost ZH Písek o udělení výběru Number One a Li-Quite do ČT již pro rok 2022 na základě 
absolvování testu hřebců. Zaplatí zápis a udělení výběru pro rok 2022. Hlasování RPK PRO: 5, 
PROTI: 1, Zdržel se: 1.  
 

5. Žádost o zařazení do AP  - Cambela – dcera Gálie 2 splňuje výkonnost ve skocích – 
Zkontrolováno H.C. 
RPK jednomyslně souhlasí. 

6. Žádost o zařazení do AP  - Queen Pilgrim – potomstvo splňuje výkonnost ve všestrannosti – 
Zkontrolováno H.C. 

 RPK jednomyslně souhlasí. 
7. Žádost o zařazení do AP  - Conie – potomstvo 2 x nad 8,1 po ZV – Zkontrolováno H.C. 

             RPK jednomyslně souhlasí. 
 

8. Žádost o zapsání hříběte do plemene ČT. Letošní hřebeček je narozený v Česku, ale má 
oldenburský připouštěcí lístek 
Matka: 73/361 Laurea (ČT) 
Otec: Casino Berlin (OS)   
RPK jednomyslně souhlasí. 

9.  Žádost o zařazení do AP – Bonro-V – vlastní výkonnost skoky – Zkontrolováno H.C. 
        RPK jednomyslně souhlasí. 

 
10. Žádost o zařazení do AP – klisna Zelata – vlastní výkonnost ve skocích – zkontrolováno H.C.  

RPK jednomyslně souhlasí. 
 

11. Žádost o zařazení hřebce EL BARONE 111 Z do registru plemeníků, do ČT  a do 
akceleračního programu na základě vlastní výkonnosti (jedná se o mražené inseminační 
dávky).  

 
Žádost o zařazení níže uvedených hřebců do registru plemeníků a do ČT. 
Pegase van t Ruytershof 
Omano BC 
U obou výše uvedených hřebců se jedná o mražené (chlazené) inseminační dávky. 



 
RPK akceptuje inseminační dávky všech tří hřebců a potvrzuje splnění AP u hřebce El Barone 
111 Z.  
 
12. Žádost o zařazení do AP – 72/369 Arven – vlastní výkonnost skoky – zkontrolováno H.C     

RPK jednomyslně souhlasí. 
 

13.  Žádost o zařazení klisny KOKOSKA  živ. číslo 203009225015107 ,   
do akceleračního programu ČT na základě výkonnosti všestrannost ST , ( skoky S) , ve 
všestrannosti splněna podmínka pro zařazení : všestrannost - absolvování soutěže ve 
všestrannosti CIC*, nebo CNC* s umístěním v první polovině výsledkové listiny 
RPK jednomyslně souhlasí.  
 
 
        Zapsala Kateřina Hanušová 


