
Zápis se schůze výboru SCHKK, konané dne 23. 6. 2014 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, M. Marková, J. Hejhal, P. Půlpán, P. Dvořák, J. Březinová-
Langmajerová (RK)

1. Kontrola zápisu ze schůze výboru 2. 4.2014:
ad 3: Stejnosměrná plemenitba: LG připravila info na www (upřesnění a informace pro chovatele), 
zatím nezveřejněno.
Usn. 5/1: splněno
Usn. 5/2: dotace na hříbě KK v roce 2015 - trvá
Usn. 5/3: Seznam zaslán na ÚEK - zápis bude PP bude možný, ale až to bude obsaženo v Řádu 
plemenné knihy.

Úkol a návrh pro RPK: Vypracovat podmínky využití prémiovaných jedinců v chovu (např. jako 
obdoba AP, zapsání do zvláštního oddílu PK, finanční dotace apod.) - trvá

ad 4: splněno (rozeslány další dotazníky, dosud bez odpovědi. PD) – zhodnocení rozesláno čl. 
výboru a RPK, JH zajistí zveřejnění na www
ad 5: splněno
ad 6: trvá
ad 7: trvá, zatím žádný zájemce
Usn 5/4: splněno.
Usn.5/5: splněno, zájem projevila pouze pí Březinová.
ad 9: a- trvá
b – splněno
c – po 17. 5. dle seznamu od MM zpracují PD a LP
Všem členům, kteří nezaplatili čl. příspěvek zaslal PD mail, či dopis. Konečnou úpravu čl. 
seznamu zajistí LP + PD s datem 30.6. Členy zůstanou jen ti, kdo mají zaplaceno! V červenci 
výbere výbor ze seznamu ty, kteří budou (pro zásluhy či věk, organizace) od poplatku 
osvobozeni. Informace podávané elektronickou poštou budou v letošním roce rozesílány i těm, 
kdo nezaplatili a členy již nebudou (propagace).
f – dát na www (JH)
g – zkoušky hřebců 
Usn. 5/6: Zkoušky hřebců 18.9., trénink Hradištko a Lysá 17. 9. Propozice a přihláška bude na 
www (uvedení programu a typu překážek) – PP – 
Doplněno: Na základě návrhu CHK - dva termíny treninku - PP projedná možnost dalšího 
treninku, doporučeno den před zkouškami.
Hřebci přihlášení na zkoušky budou pozváni na NP, kde komise provede předvýběr (posoudí 
předpoklady pro možné zařazení do PK KK).
h – splněno

2. Kontrola zápisu ze schůze výboru 14. 5.2014:
Usn. 5/7: splněno
Usn. 5/8: splněno
Usn. 5/9: scháleno uvedené vysvětlení s dopřesněním: papír na kterém je v Průkazu koně pedigree 
má darvu „slonové kosti“ (není žlutý!) a vypouští se věta  „či hřebce zapsané v některém oddílu PK 
KK (rozuměno k chovu vybraní)“. 
Usn. 5/10: splněno



Usn. 5/11: splněno

Různé
a – na www se nezobrazuje obsah starších Ročenek – prověří PD - splněno
b – nový člen: 05 437 Školní statek Humpolec, majitel klisny 70/788 Daise (zapsána do PK/ PK) - 
splněno
c – dodatečně do seznamu hříbat 2013 doplněn Genevel K. - změnu na www a Ročenky 2014 – trvá
d – O aktualizací PK na www požádán JH – dosavadní způsob vedení a zobrazení vyhovuje.
Usn 6/1: JH projedná požadovanou výši odměn za doplnění a průběžnou aktualizaci údajů 
PK na svazových www. Výbor v červenci výši odměny projedná.

3. Dotace
LP informoval o podaných žádostech na dotace na NP, zveřejňování výsledků plemenářské práce. 
Na Ročenku nelze žádat. Do 29.8. je možno požádat zpětně o Podporu propagace a marketingu v 
zahraničí (do výše 50 % nákladů, max. 100 tis. Kč). 
Usn 6/2: Výbor schvaluje podané žádosti o dotace s tím, že bude požádáno o dotaci pro 
proběhlé akce v zahraničí. Termín: do 29.8. Zodp. LP

4. Národní přehlídka
Usn. 6/3: Výbor odsouhlasil, že k přihlášce na NP musí být přiložena kopie pedigree. Bez toho 
nebude přihláška přijata.

Byla diskutována otázka, které koně mohou být na NP předvedeni a kteří mohou získat Premii. 
Usn. 6/4: V katalogu bude jako plemeno uveden údaj z Průkazu koně s dalším doplněním, že 
pokud se nejedná o jedince s PP KK je klisna zapsána v  Pk KK (bez rozdílu oddílu - tedy 
HPK, PK či PKK). Klisny  a hřebci nezapsaní v Pk, hříbata, a valaši narození mimo Pk (CT, 
CS a příp jiní teplokrevní), jejichž alespoň jeden rodič je KK či splňuje současné podmínky 
pro zápis do Pk KK, budou v katalogu označeni jako „s podílem krve KK“. Premie jim však 
nebude přiznána.
Všichni zúčastnění obdrží jednotnou kokardu - zajistí LP

V neděli budou předvedeny různé ukázky a předvedena různá plemena koní. Organizaci a program 
zajišťuje JS Equus Kinsky. Předběžný program: 11 hod. ukázky mladých jezdců z JS, vlastní 
progtam 14 - 16 hod. 

5. Equus Kinsky Revue 2014 
Usn. 6/5: Výbor ukládá PD vydat EKR začátkem srpna. Téma: Pozvání na NP, Návrh výboru k 
diskusi - Jak dál v chovu KK

6. Jak dál v chovu KK (diskuse)
V roce 2015 bude nutno obhájit a předložit ke schválení nové svazové řády. Do 2017 i nutnost 
upravit stanovy tak, aby odpovídaly Novému Občanskému zákoníku (včetně názvu oraganizace). 
Výbor reaguje na hlasy volající po zařazení klisen A 1/1. Přestože výbor souhlasí s návrhem ChK, 
není dle stávajícísh svazových předpisů toto možné realizovat. Proto bude nutné tyto upravit.
Usn. 6/6: Výbor požádá ing. K. Regnera o zpracování chovatelké statistiky a zhodnocení 
chovu od počátku uznání plemene KK do roku 2014. Zodp. LG a PP
Usn. 6/7: Výbor žádá RPK, aby zpracovala návrh úpravy Šlechtitelského programu a Řádu 
PK.



Z diskuse k tomuto tématu:
Zhodnotit období od uznání plemene do současnoti, kdy hlavním cílem bylo vyhledat koně s 
původem KK mezi stávajícími teplokrevnými plemeny. Proto byl důraz v tomto počátečním období 
kladen na PG KK, samozřejmě vedle ketirérií zdraví, jezditelnosti a sportovního výkonu. K diskusi 
předložit návrh uzavření Pk (tedy již nikoliv automatického zařazování klisen jiných plemen jen 
podle PGKK), ale již jen dle posouzeni typu. Další období by mělo být obdobím práce s populací 
KK vedoucí k upevnění žádoucího polokrevného typu. Kriterium barvy zůstane důležité, nikoliv 
však jako hlavní. I tento chov se však neobejde bez plánovitého přílivu cizí krve, která však při 
zachování typu by měla přinést předpoklad vyšších sportovních výkonů, či zabránit úzké 
příbuzenské plemenitbě. Kritériem pro případné vyšší oddíly Pk by vedle zachování tradičních 
rodin KK měl být práve typ KK (např. koně s udělenou Premii - ? vlastní či potomků).
Usn. 6/8: Výbor žádá RPK a Chk zpracovat návrh k diskusi. Výbor po projednání předloží 
zpracovaný návrh k diskusi členské základně (cestou www), návrhy zapracuje a výsledné 
stanovislo zapracuje do návrhu změn svazových předpisu, které předloží ke schválení Valné 
hromadě a MZ ČR. Termín: zač. roku 2015.

zapsal: P. Dvořák

Příští schůzka výboru - Příprava NP je planován na ponděli 14.7. v 10 hod. v Hradištku


