
Zápis RPK ČT  

14. 9. 2021 ZH Písek 

 
Přítomni: ing. Hana Civišová, PhD; mgr. Kateřina Hanušová; Luboš Kozák, Zdeněk Hrnčíř, 

Stanislav Hošák, omluveni Jan Chýle, ing. Otakar Vondrouš 

 

1. RPK navrhuje dávat chovatelům plaketky za prémiované hříbě v případě bodového hodnocení 

min. 8/8 za exteriér/pohyb při označování pod klisnou. Oválná plastová plaketka ponese logo SČT a 

ASCHK a nápis Prémiované hříbě. 

 

2. RPK schvaluje zařazení těchto klisen do AP: Caranka, U-Cassiana II, Džibara. 

 

3. Diskuze o akceptování inseminačních dávek zahraničních hřebců; cílem je vytvoření seznamu 

hřebců působících v ČR a zvláštního seznamu akceptovaných inseminačních dávek. Jakmile bude 

inseminační dávka jednou schválena, platí to i další roky. RPK akceptuje na žádost ing. J. Mayera 

inseminační dávky hřebců Diamant de Semilly a Elvis ter Putte (oba již mají přidělené kmenové 

číslo v UEK a splňují podmínky AP) 

 

4. Zkušební řád – podmínky pro hřebce přijímané do 70denního testu – hřebci musí být lépe 

připravení, čerstvě okovaní, bude se do budoucna více posuzovat při naskladnění; kůň překoná z 

klusu křížek a poté jednoduchý sled několika křížků dle plánku ve zkušebním řádu. 

 

5. Průběh zkoušky v 70dennním testu – ve volnosti u každého skoku bude předvaděč s bičem; 

vzdálenosti v řadě je třeba upravovat podle potřeb hřebce tak, jak to zkušební řád umožňuje. 

 

6. Přehlídky 2022: Sedličky, Olomouc, Našiměřice, Ptýrov, Písek, Svržno. 

 

7. Návrhu časového harmonogramu finále skokového KMK 2022 – čtvrtek zahajovací tréninky, 

pátek, sobota 1. a 2. kola finále KMK, v neděli celostátní přehlídky klisen i hříbat; v pátek doplní 

program soutěž plemeníků, v sobotu večer skok ve volnosti pro 3leté klisny. Díky tomu budou mít 

sportovní koně závody 3denní a současně bude pro chovatele každý den zajímavý program, aniž by 

se akce střetávaly a navzájem se omezovaly – konflikty hřebců v KMK s předváděnými klisnami a 

hříbaty. 

 

8. Uzávěrka přihlášek pro ZV klisen 7 dní před termínem a centrální přihlašování do Písku, musí 

zajistit odborný referent pro ČT. 

 

9.Vzdělávání 

zima/jaro 2022 cyklus 4 vzdělávacích akcí:  

refreshing hodnotitelů s Lukasem Heumannem – exteriér a mechanika pohybu při předvádění na 

ruce 

školení předvaděčů a přípravy koně na předvádění s Bauerem 

pro hodnotitele čekatele – školení na komentování předvedeného koně s ing. Civišovou a doc. 

Maršálkem 

pro hodnotitele čekatele – školení na mechaniku pohybu pod sedlem a skok ve volnosti – dvě 

školení při zkouškách výkonnosti v testačních odchovnách ZH Písek a ZH Tlumačov: školitelé 

Písek - mgr. Hanušová; Tlumačov - S. Hošák 

Soutěže mladých chovatelů při oblastních přehlídkách – soutěžit se bude v hodnocení předváděných 

koní a v předvádění, akce dle německého modelu „Jungzüchter“, vedení by se ujal Karel Lacina.  

 

10. Návrhy změn ve finančním řádu ASCHK 

 



Přihláška k předvýběru 3letých hřebců: 2000,-; sleva řádný člen 1000,-; příspěvek na hřebce 

plemene ČT za účast 5000,- 

 

Přihláška na sportovní test: 3000,- ; 1000 sleva pro řádného člena; sleva hřebec plemene ČT 1000,- 

 

Označení hříběte a vystavení průkazu koně u hříběte, u kterého některý z rodičů náleží do PKH II 

nebo PK II, 10000,- (bez slevy) 

 

Zvýšení sazby za zápis hřebce po splnění podmínek výkonnosti - mimo svod na 7000,- 

 

Zápis hřebce po splnění podmínek výkonnosti na svodu (oficiální svody za účasti komise probíhají 

při 1., 2. předvýběru, naskladnění do 70denního testu, závěrečné zkoušce v testu):  

5000,-;  sleva pro řádné členy 2000,- 

 

Jednotná cena za start na ZV klisen 1000,- 

 

Min. služné pro komisaře do počtu 10 koní 1000,-; přes 10 koní 1500,- na den plus cestovní 

náklady, jednotné min. služné musí platit i pro akce organizované spolky sdruženými v ASCHK 

 

 

Návrh kalendáře 2022 
do 15.12. 2021 přihlášky na 1.předvýběr 

20. ledna 2022 schůzka s veterinární komisí na posouzení rentgenů .  

1.předvýběr  
26., 27. leden (ST Tlumačov, ČT Písek) 

 

2. předvýběr 

25.-26. únor (Pá-So) 

 

Oblastní přehlídky 

20. 7. přehlídka Našiměřice 

28. 7. přehlídka Ptýrov 

4.-5. 8. přehlídka Olomouc i Svržno 

12.8. přehlídka Sedličky 

18.8. přehlídka Písek 

 

KMK Finále 

finále KMK skoky 1.-3.září, celostátní přehlídky 4.září 

finále KMK všestrannost 8.-10. září 

finále KMK drezura 16.-18. září 

 

70denní test a sportovní test zkoušky 

10.října – 11. října (druhý den jen sportovní test) 

2. srpna naskladnění 

 

 

 

 

 

 


