
Zápis se schůze VV a RPK SCHKK konané dne 11. 8. 2015 v Hradištku u Sadské

Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, P. Dvořák, J. Hejhal, M. Marková, O. Vondrouš,
     J. Volf
Omluveni: J. Chýle, J. Tvarůžek, J. Březinová (RK)

1. Kontrola zápisů:
Usn. 15/1: EKR rozeslána v termínu - splněno

2. Chovatelské besedy a semináře 2015:
Seminář „Barvy koní“ - pozvání německé autorky knihy o zbarvení koní Dr. Moniky Reissmann.
termín: 22. 10. od 13 hod., místo konání ČZU Praha-Suchdol. Kontakt a pozvání: PD a LG 

3. Národní přehlídka 30. 8. 2015
Kontrola zajištění:Přihlášky - www a mail (JH) - ano
Komise: pp. Dlabola, ing. Vondrouš, Tvarůžek, Volf, Chýle – ano
Foto: PD – ano
Poháry, kokardy, deky, dečky: LP – zadáno 60 stuh, odpoc. deky s výšivkou pro premiované koně 
(20 ks á cca 1700,- Kč)
Katalog: sestavení JH (předá v pdf 24.8.), tisk PD - 120 ks
Ozvučení: PP (p. Huk)
Propagace: Countryradio (JH)-ano , J. Malinovský  (PD), Nymburský  deník (PP), letačky vytištěny 
(PD), distribuce - všichni
Pozvánky: 1/3 čestné/vstupenka: zajistí PD (rozešle hostům dle seznamu), zbytek pro PP a LG 
(čestní členové, MZe, a hosté) - splněno, zbylé rozdány
Výběr klisen – přeměření od 8 hod. (oznámí přihlášeným JHú, hodnocení v průběhu NP.
Upozornit na www a mailem - Veter. podmínky - krve ne starší 6. měs.!!!

4. Zápisy do PK hříbata a klisny
Hříbata – OV za RPK připoměl, že ve znění platných předpisů, smí být  pro plemenitbu využit 
jedině a pouze hřebec zapsaný  v plemenném registru hřebců (bez ohledu na plemeno). Připustí-li 
však klisnu, která je zapsána v PK jiného plemene než  hřebec, pak narozenému hříběti není zapsána 
plemenná příslušnost, pouze typ (např. „v teplokrevném typu“. Připuštění pro příslušnou PK musí 
být zapsáno již v Připouštěcím lístku.
UEK doporučila VV SCHKK pro rok 2015 výjimku (info ing. Dvořáková na dotaz MM): Pokud 
bude matka hříběte v roce 2015 dodatečně zapsána do PK jako otec hříběte, získá hříbě plemennou 
příslušnost rodičů. Nelze aplikovat zpětně na předchozí ročníky.
Usn. 16/1: VV na návrh RPK s tímto souhlasí. Výjimka platí pouze pro hříbata narozená 2015 a 
klisny zapuštěné do 11.8.2015. 
Usn. 16/2: Na www a v další Ročence důrazně upozornit chovatele na dodržování stejnosměrné 
plemenitky (JH, PD).
V tomto smyslu projednán zápis dvou hříbat letošního ročníku ing. Jelínka (po klisně Fanta-CT a 
A1/1 – opětné (!!!) nedodržení stejnosměrné plemenitky). Obě klisny s hříbaty se zúčastní NP a 
zápis do PK KK posoudí komise (viz. posuzovatelská komise na NP).

Klisny – Vzhledem k dotazům členů RPK a VV shrnuje:
a/ zápis do PK klisen plemene KK – ve 3 letech na VV určených svodech (přeměření, bodové 
hodnocení). Zápis do PK provede taj. svazu.



b/ zápis klisen jiných tepl. plemen – komise jmenovaná VV SCHKK při NP, nebo pořádaných 
svodech. Přeměření a nové bodové hodnocení až po 2 letech od prvého zápisu (na žádost majitele 
klisny, zdarma).
c/ klisny A1/1 - na základě doporučení komise jmenované VV na návrh RPK, splnění Podmínek pro 
zápis klisen A1/1 (na návrh CHK a RPK, schválených VV SCHKK) - viz. příloha tohoto zápisu.
Udělený výběr platí klisně po dobu 5 let (resp. 5 připouštěcích sezon, rozhodující je datum 
doporučení komisí).

Přeřazení do vyššího oddílu PK - dle nových podmínek (ŘPK) či budoucím splnění kriterií – 
výhradně na žádost majitele (zdarma)

5. Různé
1. Hřebec Wolkenmwind - RPK souhlasí a doporučuje, kriteria výběr splněn. Administrativně 

zajistí v součinnosti PP a OV.
2. Inseminační dávky po Lotar – Ing. Ludmila Kavánková informovala koncem června 2015 

telefonicky tajemnici výboru SCHKK, že se s panem Josefem Taxem nedohodla na odkoupení 
inseminačních mražených dávek hřebce 951 Lotara (Yellow Man). Dávky jsou nadále ve 
vlastnictví pana Taxe a jsou nadále uloženy v Hradištku pod Medníkem.

3. Zkoušky hřebců KK a klisen – 15.9.  (zatím přihlášen 1 hřebec). ZK klisen se budou konat 
pouze při naplnění požadovaného počtu.

6. Nový člen
Cejnar a Cejnarová, účetní kancelář s.r.o. 05 454, Prasek 244, 504 01 Nový Bydžov

Příští schůze výboru – konec září 2015
zapsal:
P. Dvořák

Příloha zápisu:
Podmínky pro zápis klisen A1/1 do PK KK (metodický pokyn RPK)


