
Zápis ze 30. schůze VV SCHKK a RPK konané dne 28. 11. 2017 v Hradištku u Sadské 

Přítomni za VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, G. Křístková, J. Kroutil,  
P. Dvořák,  
za RPK: O. Vondrouš, J. Chýle, J. Tvarůžek, J. Volf,  
za RK: J. Březinová 

1. Kontrola zápisů:  
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci cho-
vu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)-  
= dnes obdržela LG materiál u VŠZ Brno - PD rozešle všem přítomným k prostudování, projednat 
příště –  trvá  
Usn. 22/3: VV pověřuje GK správou a aktualizací PK Sport (vedení evidence). PD připraví vzor 
Certifikátu.= zpracovává průběžně ve spolupráci s ČJF.  
Doplněno: Certifikát dle vzoru pro zápis do PK, jiná barva papíru  
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 (viz 22/3)  
Usn. 26/6: Zápisové formuláře upravit do dvojjazyčného textu (němčina či angl.) - trvá PD v prů-
běhu roku.- připraveno (česky, německy), doplnit angl. (trojjazyčný text)  
Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na uznání 
KK jako Národní plemeno - trvá  
Doplněno: LG projedná 9. 11. na ASCHK s Ing. Kosovou, podklady připravit pro VH k projednání 
a souhlasu. = schůzka se neuskutečnila, nový termín prosinec, LG dohodne další pro další kontakt  
s PD. 
Usn. 29/1: pověřena LG zaslat vysvětlující dopis k rukám jednatelů a LP jako ekonom žádost o do-
bropisování mylně vystavených a již z naší strany proplacených faktur. Text dopisu schválen.  
= Dop. dopis se vrátil jako nevyzvednutý. PD rozeslal mailem všem inspektorům na vědomí.  
LP vyžádá Dobropisy k již proplaceným fakturám (do konce účetního roku 2017)  
Usn. 29/2: Návrh na udělování označení koně tímto titulem připravit pro schválení VH v roce 2018, 
poté podat na ÚEK žádost o zápisování označení ke jménu koně. = písemný podklad do příště při-
praví PD - trvá  
Usn. 29/3: PD pověřen požádat mailem zápis provádějíci inspektory o včasný zápis, součinnost ma-
jitele klisny a zaslání obratem k rukám tajemníka pro zajištění zápisu na ÚEK. - splněno 

2. Agenda RPK, společné jednání s VV  
a/ Gen G v chovu KK - U letošního hříběte 82/138 Genseric prokázána americkou laboratoří  
Animal Genetics přítomnost genu G (heterozygot). Dosud tento gen nebyl u KK sledován, vybělují-
cí bělouši nejsou v chovu žádoucí, ale nikoliv vylučující. Výskyt vybělujícího genu G může být  
u barevných koní „maskován“ přítomností homozygotní alely Cr (světlá isabela).  
Usn. 30/1: PD požádá majitelku hříběte o test na přítomnost genu G u matky hříběte a při negat. 
výsledku bude stejné požadováno u otce hříběte. Náklady na provedené testy ponese SCHKK.  
b/ Vypuštění hřebce 2077 Noe Kinský ze seznamu - hřebec byl vyvezen a nezdařilo se kontakto-
vat majitelku. Hřebec nebude pro rok 2018 uveden v seznamu.  
c/ Plemeníci pro rok 2018 -  stávající dle 2017: dle seznamu, 1159 Sinuhet-K - už jen 4 dávky;  
718 Minerál - zůstává v ERC, ale dodání spermatu po dohodě (ČD nebudou přepravovat zásilky); 
2186 Wolkenwind - zjistit kontakt na majitele po zemželé Dr. Dobberthien. Ostatní bez nahlášených 
změn.  
nově k zařazení po splnění ZKH 2017: 25/181 Pigment Kinský (dokompletovat podklady-  



- J. Chýle); 80/295 Dustin Kinský (dtto); 79/410 Gasper (po přeměření a dodání podkladů- majitel-
ka a Ing. Vondrouš).  
na základě došlých návrhů: Quantar MD (po Quaterback, z Hillary), nar. 2008, isabel, chov Dr. M. 
Dobberhien, 5,47 % PGKK, ox/xx 30,95 %, abs. 70denní test v Neustadt (Dosse)  
Usn. 30/2: RPK doporučuje, VV schvaluje zápis hřebce do PKH KK;  
2414 Sajmon (po 718 Minerál, z 34/191 Sandra), nar. 2013, sv. isabel, chov a maj. E. Smrčková. 
Hřebec licentován ZSSe e.V. kde absolvoval zkoušky s 7,7 b., na základě toho zapsán ÚEK do PK 
pro teplokrevná plemena oddíl Ostatní plemena. Nemá tedy výběr pro KK. Podle ŘPK KK nesplňu-
je 4 generační původ (původ klisny 4-136 Lenka po chladnokrevné zem. lisně neznámého původu)  
Usn. 30/3: RPK nedoporučuje, VV zařazení neschvaluje pro nesplnění podmínek ŘPK.  
VV ukládá tajemníkovi informovat chovatele KK, že na veřejných sítích je tento hřebec nabízen  
i pro klisny zapsané v PK KK se zavádějící informací, kdy není uvedeno, že potomci tohoto hřebce 
nebudou mít plemenný původ KK, ale budou „v teplokrevném typu“. V případě zápisu do zahranič-
ní PK ZSSE bude uvedena plemenná příslučnost, která dle ŘPK KK nedává v budoucnu možnost 
zápisu do PK KK. 
  
3. Hříbata 2017  
Zápisy dosud probíhají, majitele vyzval PD k urychlenéímu dodání podkladů, aby do konce kal. 
roku byla hříbata zapsána. Z 43 zapuštěných klisen (vystaveny PL) 24 narozených (55,8 %), 19 ne-
zabřezlo (44,2 %). Bližší v Chov. publikaci.  
Dotace: VH odsouhlasila částku 50 tis. na dotace = 2083 Kč/na hříbě. VV s ohledem na dobré hos-
podaření navrhl dodatečnou podporu členů svazu (člen v roce 2017) - dorovnání dotace na výši 
3000 Kč za zapsaní hříbě do Registru PK KK.  
Usn. 30/3: VV ukládá LP v součinnosti s PD vyplatit dotace na hříbata za rok 2017 nečlenům 
SCHKK v nárokové výši 2080 Kč a členům SCHKK ve výši 3000 Kč. 

4. Zpráva hospodářky 
LP podala informaci o hospodaření - k dnešnímu dni na účtě 330 tis.; schválené dotaci na NP  
303.940 Kč; na Publikaci 45 tis., za PK dle počtu zapsaných KK v PK (3 a 4 Q á 322 zvířat) 

5. Příprava VH 
Termín: sobota 28. dubna, Chlumec n.C. - areál zámku, od 9 hod. schůze, následně prohlídka zámku 
s předáním ocenění, společný oběd, odpolední program - Po stopách Oktaviána hraběte Kinského 
( pro zájemce vlastními auty).  
Usn. 30/4: VV ukládá PD vyzvat členy svazu k podání návrhů na udělené čestného členství,  
případně chovatelkého ocenění. Návrhy k rukám tajemníka do 31. 1. 2018. 

6. Zapsané klisny do PK: 
83/395 Come Yellow Kinská (PP), Fr. Vlasák  
 
7. Různé 
a/ VV obdržel informaci, že se v zahraničí vyskytují koně s výžehem KK, kteří nejsou KK a nebyli 
označeni plemenným výžehem v ČR.  
Usn. 30/5: VV pověřuje LG se dotázat ZSSe a upozornit tento svaz, aby neuznával nedovolené  
využití plemenného výžehu, která má vztah k historicky významné rodině Kinských.  
b/ V jednání účast na pozvání - Grüne Woche, Berlin - leden 2018; Offenburg - 25.-29. 7.

Příští schůze: 2. pol. ledna Zapsal: PD Schválila: LG


