
 Zápis z jednání Rady plemenné knihy ČT - ASCHK  

21.1.2021 ZH Písek 

___________________________________________________________________________  
Rada PK ČT (dle abecedního pořádku): Ing. Hana Civišová, Ph.D., Mgr. Kateřina Hanušová, 
Stanislav Hošák, Zdeněk Hrnčíř, Jan Chýle, Luboš Kozák, omluven Ing. Otakar Vondrouš;   
Hosté: Ing. Hana Štěrbová,Ph.D. (tajemník SCHČT)  
  
Začátek jednání v 15 hodin 

 

1. Zhodnocení proběhlého prvního předvýběru 

Kvalita hřebců v ZH Písek vyšší než v ZH Tlumačov, někteří hřebci zde méně připravení, 

nezapletení, neostříhaní. 

Zajistit plynulejší průběh rozpohybování na „osmičce“ před skokem ve volnosti.  

Při velkém počtu přihlášených koní jsou termíny na přípravu katalogu příliš krátké, majitelé včas 

nedodávají rentgeny, vyšetření atd. – od příštího roku uzávěrka přihlášek včetně dodání rentgenů a 

klinického vyšetření 6 týdnů před termínem 1. předvýběru.  

RPK doporučuje do budoucna zasmluvnit veterináře, kteří budou mít oprávnění provádět klinická 

vyšetření a rentgeny hřebců přihlášených na předvýběry – některé rentgeny neodpovídaly 

požadovaným standardům, při klinických vyšetření nejsou zaznamenány nepravidelnosti chodů atd. 

 

2. Plánování 2. předvýběru 2021.  

Termín 19.-20.2. v ZH Písek. Začátek jako v loňském roce 19. 2. odpoledne prezentací, ustájením a 

skokem ve volnosti. Předpokládaná účast 22-25 hřebců, předvedení na tvrdém povrchu od 9 hodin 

20.2., následovat bude skok ve volnosti a poté vyhlášení výsledků. RPK ČT navrhuje komisi na 

druhý předvýběr ve složení: Ing. Hana Civišová, MVDr. František Horník, Richard Novák, Luboš 

Kozák, Dr. André Hahn 

 

3. Žádosti o zápis hřebců do PKH I 

Gasper kinský (majitelka pí. Benmetir). RPK nedoporučuje zápis do PKH I, hřebec nesplňuje 

výkonnostní podmínky pro zápis.  

Žádost p. Csabiho o zařazení 3 hřebců:  

Cortydor (DE431316526317), hann., po H.Cornet’s Boy z Polarrose po Polytraum x Lancer II. 

Hřebec byl vybrán pro ČT na předvýběru v roce 2020 a byla mu uznána prémie udělená 

Hannoverským svazem, proto již v loňském roce působil v chovu. V roce 2020 splnil výkonnost 

absolvováním 50denního testu (skokového směru) v Neustadt/Dosse s výsledkem 7,83 bodu. 

Hřebec splňuje podmínky pro zápis do PKH I. 

 

Corcento (DE431316814916), hann., po Cornet Obolensky z Carmen po Cento x Calido I. Hřebec 

byl vybrán pro ČT na předvýběru 2019 v Olomouci, v roce 2020 splnil výkonnost absolvováním 

50denního testu (skokového směru) v Neustadt/Dosse s výsledkem 8,46 bodu. Hřebec splňuje 

podmínky pro zápis do PKH I. 

 

Cornets Balou (DE431312001716), hann., po Clinton’s Heart z Bella du Rouet po Balou du Rouet 

x Picard. V roce 2020 splnil výkonnost absolvováním 50denního testu (skokového směru) 

v Neustadt/Dosse s výsledkem 8,34 bodu. Pro zápis do PKH I ČT musí být hřebec předveden 

hodnotitelské komisi a doložit RTG. 

 



4. Zápis hřebců držitele ZH Tlumačov, předvedených hodnotitelské komisi dne 20.1. 2021:  

Magnus Romeo DE 404980082301,  argent. jezd. kůň, po Royal Feu ze Soy Happy po Hans Anders 

Z. Hřebec má doloženou sportovní výkonnost nejvyšší mezinárodní úrovně, splňuje podmínky pro 

zápis do PKH I i do AP a po posouzení komise splňuje i exteriérové požadavky pro zápis do PKH I. 

RPK tento zápis schvaluje.  

 

Furioso XXX-16/Čardáš G (703001192701610), plem. Furioso, po Furiosos XXX z Čajka po 

Čardáš. Hřebec má doloženou sportovní výkonnost ve spřežení, splňuje podmínky pro zápis do 

PKH I i do AP a po posouzení komise splňuje i exteriérové požadavky pro zápis do PKH I. RPK 

tento zápis schvaluje.  

 

 

        Zapsala mgr. Kateřina Hanušová 

 


