
Zápis ze 25. schůze VV SCHKK a RPK konané dne 17. 1. 2017 v Hradištku u Sadské 

Přítomni: VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, G. Křístková, J. Kroutil, P. Dvořák  
                RPK: O. Vondrouš, J. Tvarůžek 

Omluveni: J. Hejhal, J. Volf, J. Březinová (RK)

1. Kontrola zápisů:  
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci 
chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)- trvá  
Usn. 21/2.: Projednat ve VV podněty z diskuse na VH - na příštím VV (LG)- splněno částečně, 
trvá  
Usn. 21/5.: Členové VV promyslí a navrhnou do příští schůze jiné formy dotační politiky pro 
podporu chovu a zviditelnění KK na soutěžích a akcích. - trvá (dle finančních možností svazu) 
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví 
vzor Certifikátu.- trvá (GK na programu dnes) 
Usn. 23/1: V podzimním období svolat besedu na toto téma a na VH připravit doplněk ŘPK 
(LG, PD) - trvá, přesunuto na 2017 
Usn. 23/2: Dotace na hříbata vyplatit po zápisu hříbat do PK (vystavení Průkazu koně).  
Podklady (členství chovatele v SCHKK) ověří tajemník, vyplatí převodem na účet LP.- plněno 
průběžně, viz bod v Různé  
Usn. 24/2: V Chovatelské publikaci 2016 zveřejnit Povýstavní katalog a fota všech 
zúčastněných koní s poznámkami pana Coenena (požádá a překlad PD a LG) - nedodal, ruší se 
Usn. 24/3: Pozvat jmenovitě majitele hřebců k účasti, dotace na přepravné  - PD mailem 
opakovaně - 1x splněno - opakovaně do VH 
 
Z bodu Různé: 
Anglické překlady svazových norem - na www již v angličtině Chovný cíl a Šlechtitelský 
program  
Usn. 25/1: Nechat přeložit Řád PK (PD)  
Letáček A5 - vytištěn v počtu 5000 ks.

2. Zpráva PK za rok 2016 k 1. 1. 2017 (PD):  
Počet KK dle ÚEK: 302  
Narozená hříbata: 23 (v 2015 připuštěno 31 klisen), úspěšnost připouštění 74,2 %  
V roce 2016 připuštěno: 41 klisen (provedena kontrola zápisu klisen do PK)  
(Vyhodnocení šlechtitelského programu - Ing. Regner; bude zveřejněno v Chov. publikaci)  
Rejstříky hřebců zkontrolovány, drobné akministrativní nedostatky vyřešeny s chovateli (PD)

3. Chovná sezona 2017 (PD):  
Usn. 25/2: Na návrh RPK schválena žádost o výběr hřebce Famousdance do PKH a výběr na 
rok 2017 - PD zajistí na ÚEK a zveřejní s Chov. publikaci.  
Usn. 25/3: Na návrh RPK schválen výběr hřebce A1/1 Moonjaz do PKH a výběr pro rok 2017. 
Ing. Vondrouš doplní dostihovou karieru hřebce a jeho potomků a Popisový list. PD zajistí 
administrativně.  
Seznam hřebců pro rok 2017 předán ÚEK (Moonjaz bude doplněn po zapsání do PKH) - PD  
Ke dni 17. 1. celkem 12 klisen z jiných PK požádalo o zápis do PK - zatím nedoloženo 
doporučení komisí SCHKK.(seznam předán Ing. Vondroušovi)

4. Chovatelská publikace 2016 
Rozeslání členům do konce ledna cestou Nakladatelství Minerva (snížené poštovné bude 
přefakturováno).



5. Příprava VH:  
Termin: neděle 5. 3., Hradištko, zač. 9,30  
Scénář projedná VV na příští schůzi.  
Doprovodný program: a/ Přehlídka hřebců KK pro rok 2017 (pozve PD), na ruce a dle zájmu 
majitele pod sedlem nebo ve volnosti.  
Usn. 24/3 viz bod. 1: ustájení zdarma (poskytne JS Equus Kinsky), dotace 6 Kč/km

6. Různé 
6.1. PK Sport: V Chov. publikaci přehled o sportujících koních v roce 2016.  
Usn. 25/4: VV ukládá GK připravit do příští schůze návrh, jak evidovat sportující koně. Všem 
členům VV návrh jak do budoucna ocenit sportující koně (propagace, forma dotace - např. viz 
Akcelerační program).  
 
6.2. KK v zahraničí:  
Do budoucna požadovat nejen u zahraničních koní, ale i všech zapsaných v jiných PK splnění 
stejnch podmínek jako mají při zápisu KK. U klisen i hřebců zapsaných v zahraničních 
plemenných knihách, kteří se ucházejí o zápis do PK KK, musí oba rodiče splńovat podmínky, 
jako hřebci a klisny zapisované v ČR. Zápis hříbat KK je prováděn výlučně SCHKK a to za 
stejných podmínek, jako u hříbat narozených v ČR (popis VV SCHKK pověřeným inspektorem, 
paternita, příp. gen. určení barvy). Průkaz koně pro plemeno Kůň Kinský je právoplatně 
vystavován výlučně Ústřední evidencí koní v ČR prostřednictvím SCHKK.  
Usn. 25/5: Výše uvedené předložit VH jako Doplněk ŘPK  
 
6.3. Dotace na hříbata: schváleno k proplacení (L. Řezníčková, A. Helfer (4x), Cejnar 
&Cejnarová, MVDr. Jantáková (SK), M. Šťastná) - seznam předal LP PD s čísly bankovních 
účtů.  
 
6.4. - Barvy u koní - LG informuje, že na semináři 2. 12. v Brně k tomu nebyl prostor  
Usn 25/6: VV žádá inspektory popisující hříbata KK, aby počínaje 1. 1. 2017 uváděli místo 
dosud nejednotně popisovaného zbarvených světlých hříbat s modrýma očima (albín, 
pseudoalbím, světlá isabela) výlučně „světlá isabela“. (Koně se žlutou srstí a světlou hřívou 
popisovat jako „isabela“ bez přívlastku. Uvedenou terminologií byla popsána již hříbata 
narozená v roce 2016.  
Hříbě po rodičích, kde alespoň jeden rodič je „světlá isabela“ (nesprávně albín, pseudoalbín)- 
homozygot, nemůže být hříbě popsáno jako hnědák či ryzák! - vyvěsit na www, mailem Dr. 
Müller, Dr. Holý, Ing. Vondrouš (zajistí PD).  
 
6.5. VV projednal návrh manž. Novotných za změnu ŘPK, aby pro zapsání klisny do HPK 
byly uznány 3 Préímie získané klisnou a jejím/i potomkem/ky celkem (dosud viz ŘPK, bod 
7.1.).  
Usn. 25/7: VV s návrh nedoporučuje. Bude předloženo VH s tímto stanoviskem  
 
6.6. Využití hřebců s 0 % PG KK: Netýká se hřebců A1/1, kde v ŘPK neumožňuje jejich 
využití na klisny A1/1 zapsané v PPK KK.  
VV a RPK upozorňují, že před připuštěním klisen z PPK KK, které mají 0 % PG KK (zapsané 
do PPK do roku 2015 na základě barvy, nyní ŘPK to již neumožňuje) by měl majitel hřebce 
upozornit majitele klisny, že z tohoto spojení narozené klisny nemohou být zapsány do PK KK- 
z důvodu 0 % PGKK. 
 
6.7. Dotace: VV prověří možnosti ucházel se o dotaci na vzdělávání chovatelů a udržení 
genofondu KK (zejména dotaci na umístění vybraných hřebců na inseminační stanici)  
 



6.8. Ocenění chovatele na VH: VV navrhuje oceňovat význačné chovatele KK zvláštním 
oceněním, jako poděkování za úspěchy v chovu a propagaci plemene.  
Usn. 25/8: VV předá toto ocenění na VH Ing. L. Jelínkovi (plaketu zajistí LP, osobní pozvání 
zašle PD).  
 

Příští schůze výboru – 21.2. ve 13.30 hod., Hradištko (příprava - scénář VH)

zapsal: PD 

schválila: LG


