
Zápis ze 26. schůze VV SCHKK a RPK konané dne 11. 4. 2017 v Hradištku u Sadské 

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

Omluveni: G. Křístková, 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. 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 - viz bod dnes  
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.- splněn, 
viz bod v Různé  
Usn. 24/3: Pozvat jmenovitě majitele hřebců k účasti, dotace na přepravné  - PD mailem 
opakovaně - splněno - vit zápis z VH 
Usn. 25/1: Nechat přeložit Řád PK (PD) .- splněno, je na www 
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. - splněno 
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.- splněno 
Usn. 24/3 viz bod. 1: ustájení zdarma (poskytne JS Equus Kinsky), dotace 6 Kč/km -splněno 
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).- trvá  
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“…. - splněno 
Usn. 25/5: chov v zahraničí.Výše uvedené předložit VH - splněno viz Usnesení VH 
Usn. 25/7: “Prémie” a přeřazeníá do HPK (návrh. manž. Novotných)VV - splněno viz Usnesení 
VH 

2. Valná hromada 5. 3. 2017 
LG poděkovala všem, kdo se na přípravě a průběhu VH podíleli. Průběh VH hodnocen kladně - 
dobrá atmosféra, věcné jednání. Kladná odezva na odpolední představení hřebců s výběrem pro 
rok 2017. Jejich majitelům byl zaslán děkovný dopis.  
Usn. 26/1 - rozdělení funkcí zvolených  členů ve VV zůstává stejné, jako v minulém období 
(LG - předsedkyně; PP - místopředseda; JH - jednatel; LP - hospodářka; PD- propagace  
a tajmník svazu).  Jméno předsedy RK oznámí RK.

3. Z Usnesení VH- uložení úkoly VV (bod ě. a 4. Usnesení VH): 
bod. 2. 5. - schválení textu upravujícího chov KK v zahraničí  
Usn. 26/2: Text bude zveřejněn jako Příloha ŘPK (jde ovysvětlující text k ŘPK a mj. reaguje 
i na připravovanou právní úpravu v rámci EU). PD uloženo zveřejnit na www v českém  
a anglickém jazyce.  
body 4.1. až 4.4. -plnění průběžně  
bod 4.5. - na programu dnes  
bod 4.6. - diskuzní příspěvky: 



a/ p. Josef Volf - zařazení do PK i klisen které nemají prokázaný původ min. 2. generace.  
Usn. 26/3 - Na základě většinového názoru RPK VV s návrhem nesouhlasí. Oddůvodnění: 
Chovatelsky je nutné, aby se chovalo na jedincích oboustranně známého původu a jedincích po 
předcích, kteří splnili v dané době stanovená kritéria.  
b/ Ing. Leopold Jelínek- návrh zavést oddíl PK „Podílový KK“.  
Usn. 26/3: VV návrh v současné době nedoporučuje. Oddůvodnění: V době otevřené PK, kdy 
jsou do PK zapisováni jedinci s absolutním či podílovým přílivem krve jiných plemen, by toto 
označení mohlo vyznít diskriminačně. Tato skupina by byla v rámci PK majoritní (i s ohledem 
na krátkou minulost zápisu koní s původem KK do samostatné PK KK. Jiná situace by nastala  
v případě uzavření PK KK, což v současnosti a blízké budoucnosti nepadá v úvahu.  

4. Členská beseda - setkání členů: Zámek Řitka (vzpomínka na Latu Brandysovou),  
10. 6. v 10 hod.  
Program: Beseda se členy - „Zápisy klisen a hříbat - nově“  
                 Prohlídka expozice zámku  
                 Oběd  
                 Setkání u rodinné hrobky

5. Zápisy klisen do PK: 
PD předložil seznam klisen, jejichž majitelé žádají o zápis do PK. VV projednal návrh RPK na 
jmenování předsedů komisí pro výběr klisen jiných plemen do PK KK a seznam doplnil o dva 
zahraniční odborníky. PD uvědomil majitele klisen o této možnosti (na svodech - včetně 
zaslaného kalendáře svodů klisen teplokrevných plemen v letošním roce i možnosti pozvání k 
individuálnímu svodu).  
Usn. 26/4: VV bere na vědomí, že poplatky pro provedení individuálního posouzení 
vycházejí z ceníku ESK pro ASCHK a nejsou příjmem SCHKK.  
VV ukládá PD ceník s tímto vysvětlením zveřejnit na www a chovatelské publikaci 2017.  
(Na svodu a akcích SCHKK bez poplatku; individuálně 1210 Kč vč. DPH za popis a cestovné 
9,- Kč/km.)  
Usn. 26/5: VV jmenuje předsedy komisí pp. Jan Chýle, Luboš Kozák, Ing. Jan Šíma; Ing. 
Otakar Vondrouš, Ing. Lubomír Procházka, Ing. Petr Rydval. Zahraničí (budou delegování VV): 
F. J. Coenen; Claudia Szirzisko). Jmenovaní doplní komisi o zkušeného chovatele se znalostí 
KK, třetím členem je tajemník, která zodpovídá za administrativní správnost a úplnost žádosti.  
Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) PD v 
průběhu roku.

6. Různé 
6.1. Žádost pí P. Hladíkové o zrušení členství v SCHKK: VV bere žádost na vědomí  
a žádosti vyhovuje. Roční poplatek vrátí LP v plné výši.  
6.2. Žádost pí. P. Hladíkové o storno Připouštěcího lístku (č. 191411)  na klisnu 9/634 Ben 
Adra připuštěnou hřebcem 2810 Mistrál, vystaveného majitelkou hřebce pí. S. Richtrovou. PL 
byl od majitelky hřebce vyžádán majitelkou klisny dodatečně, až po zjištěné/předpokládané 
březosti (připouštění 6. a 8. 8. 2016,  PL vystaven 14. 2. 2017). Klisna v době připuštění nebyla 
zapsána do PK KK, o zápis požádala pí Hladíková 6. 11. 2016.  
O storno požádala pí. P. Hladíková tajmníka mailem dne 16. 3.2017. Tajemník toto konzultoval 
s Ing. Dvořákovou z ÚEK a po ujištění, že je oprávněn na PL STORNO vyznačit, žádosti 
vyhověl. Originál PL (bílý) s označením „Storno na žádost majitelky klisny“ odeslal na ÚEK, 
červenou kopii se stejným označením založil k archivaci. Majitelka hřebce byla průběžně 
informována.  
Usn. 26/7: VV bere na vědomí žádost majitelky klisny a postup jejího vyřízení schvaluje. VV 
konstatuje, že hříbě narozené v roce 2017 z této klisny nebude zapsáno do PK KK.  



6.3.: Dotace na hříbata 2016: Schváleno k proplacení-  V. Volf a H. Kratochvílová - podklady  
předány k vyplacení LP.  
6.4.: KK jako Národní plemeno- Byla diskutována otázka možné podpory chovu KK jako 
národního plemene, případně v rámci podpory genových zdrojů. VV bude hledat podporu pro 
udržení variability genofondu, například vyhledáváním genotypově vhodných budoucích 
plemeníků (úkol Chovatelské komise) a podpory využití/dostupnosti vytypovaných plemníků 
(podpora umístění na inseminačních stanicích, odběr a nabídka čerstvého i zmraženého 
spermatu).  
LG požádá Ing. Mátlovou o schůzku/pozvání na schůzi VV k projednání možností realizace.  

Příští schůze výboru – 11. 5. ve 15.00 hod., Hradištko

zapsal: PD 

schválila: LG


