
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK – 1. 5. 2020 

___________________________________________________________________________ 
Rada PK ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hanušová, 

Stanislav Hošák, Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle, Luboš Kozák, Ing. Otakar Vondrouš;  

Hosté: Blahoslav Políček (tajemník ASCHK), Ing. Hana Štěrbová,Ph.D. (tajemník SCHČT) 

 

Jednání začalo 14:20 
 

1. Kontrola zápisů z min. jednání  

Bez připomínek. 
 

2. Kalendář akcí 2020 
70denní test 
Ing. Štěrbová osloví všechny majitele hřebců, kteří byli předvybráni na 2. předvýběru, zda 
mají zájem o účast v 70denním testu. Informace bude zároveň zveřejněna na webech 
ctsvaz.cz, aschk.cz, zemskyhrebcinecpisek.cz Komise: Civišová, Kozák, Hošák, Drahota, Halo 
 
Svody klisen 
Informovat chovatele o možnostech zápisu klisen na všech chovatelských akcích včetně 
KMK, zápisy mimo svod mají stále zůstat výjimkou. Do kalendáře akcí na stránkách 
www.aschk.cz je potřeba doplnit časy a přesná místa konání svodů. 
 
Zkoušky základního výcviku klisen 
Tyto chovatelské akce mohou dle platné legislativy probíhat a termíny v kalendáři zůstávají 
neměnné. RPK ČT vyžaduje na každé ZZVK propozice ( vzorový rozpis dodá Hanka Štěrbová), 
musí obsahovat startovné, poplatek za ustájení a za použití tréninkové použití kolbiště před 
zkouškou, veterinární a veškeré další podmínky specifikované pořadatelem. Zveřejnění 
nejpozději 6 týdnů před termínem konání, přihlášky nejpozději 14 před termínem konání. 
 
Přehlídky klisen a klisen s hříbaty 
První oblastní přehlídka klisen a klisen s hříbaty je naplánovaná na 8.7.2020, doufáme, že do 
té doby bude jasné, za jakých podmínek bude možné tyto chovatelské akce, na kterých je 
běžná přítomnost diváků, pořádat. 
 
Kalendář chovatelských akcí 
Kalendář byl aktualizován o návrhy komisí na jednotlivé akce, po dohodě s pořadateli, 
zřizovateli bude složení komisí postupně potvrzováno a aktualizováno. 
 

3. KMK  
KMK začne dle plánu, pouze první závody budou místo v Hořovicích v Zemském hřebčinci v 
Písku (na žádost Hořovických pořadatelů). Druhé závody proběhnou dle plánu v Nových 
Zámcích u Litovle. Pokud se bude muset měnit další průběh sezony podle aktuální situace s 
koronavirem, budeme promptně reagovat. Je třeba požádat účastníky, aby sledovali 
internetové stránky www.aschk.cz. Zásady KMK 2020 jsou již zveřejněny na webu ČJF: 
http://www.cjf.cz/zavody/chovatelske-souteze/  
 
 

http://www.aschk.cz/
http://www.aschk.cz/
http://www.cjf.cz/zavody/chovatelske-souteze/


4. Žádosti 
 

• Majitelka klisny KORIDA K plemene Wesfálský kůň (Příloha 1), žádá dle nového ŠP, o 
přezkoumání zápisu klisny do PK I. Matka klisny náleží k plemeni ze skupiny 3. RPK 
zápis doporučuje, pokud klisna splní KVH 159 cm a bodové hodnocení exteriéru při 
zápisu min. 7,5. 

 

• RPK schvaluje zápis klisny 79/170 Landy po 900 Landino, která byla dne 7.10.2019 
zapsána ing. Klosem, přestože nesplňovala podmínky tehdy platného ŘPK. Jedná se o 
pochybení ing. Klose, protože měl nejprve předložit doporučení k zápisu RPK ke 
schválení a teprvé poté klisnu zapsat. Aby se nevyvolávaly zbytečné konflikty s 
majitelem klisny, schvaluje RPK zápis klisny vzhledem k jejímu plnému původu (její 
matka zřejmě nebyla zapsána do PK pouze z administrativních důvodů). 

 

• RPK schvaluje zařazení hřebců Tallmann TN, Empire, Caleri II a Heartbreak ZH do PKH 
I – AP dle podmínek aktuálně platného ŠP. Global Champion TN podmínky pro 
zařazení do PKH I – AP nesplňuje (je nutné absolvovat min. 3 x 145 cm s 0 tr. body na 
překážkách). 

 

• RPK obdržela  informaci o žádosti SCHČTK o filiální plemennou knihu ČT a o 
požadavku MZe, aby se UCHS k dané záležitosti vyjádřilo. RPK nedoporučuje 
schválení filiální plemenné knihy ČT hned z několika důvodů. Hlavním je tříštění 
populace plemene – filiální plemenná kniha předložila starý šlechtitelský program, 
nepřizpůsobený aktuální zootechnické legislativě a odlišný od aktuálně platného ŠP 
ASCHK, který je také oproti předloženému ŠP filiální plemenné knihy výrazně 
zmodernizovaný dle aktuálních požadavků na chov teplokrevného koně v celé 
Evropě. Filiální plemenná kniha má význam na území dvou různých států, ale 
současné vedení hlavní a filiální PK na území téhož státu postrádá význam a může 
danému plemeni pouze uškodit. Aktuálně platný ŠP ASCHK umožňuje šlechtit všem 
chovatelům stejně (bez nutnosti členství v jakémkoli svazu). Další věcí je rozdělení 
základny klisen a tím zmenšení populace. Nikdo netuší, jak se budou řešit 
nekompatibility šlechtitelských programů, například nestejné podmínky pro zápisy 
plemenných zvířat a kritérií výkonnostních zkoušek. Vše by nejspíše vedlo k vyvolání 
zbytečných sporů a zmatků mezi chovateli plemene český teplokrevník. 

 

• Diskuze k praktickému zavedení nového šlechtitelského programu a zkušebního 
řádu. Je nutné co nejvíce medializovat nové podmínky řádu – na webech i 
prostřednictvím inspektorů při registracích a zápisech. 

 
Jednání ukončeno: 18:30        Zapsala Mgr. Kateřina Hanušová 
 
Příloha č. 1 



 
 
 
 

 

 

 


