
Zápis z jednání RPK Shagya araba, Rozkoš 20. 11. 2014 
 

Přítomni: J. Pašková, I. Sládková, P. Hájek, J. Cerman, M. Maršálek 

Program: 

1. Označování hříbat  

2. Zápisy klisen do PK 

3. Rozmístění hřebců v roce 2015  

4. Příprava nového Řádu plemenné knihy 

5. Diskuse 

 

Ad 1. 

Zápis hříběte a klisny u pí. Krejčové a u Ing. Wimmerové zajistí Hájek a Cerman 27. 11. 2014 

Zápis 6 hříbat a klisen v prostoru JČ a ZČ zajistí Hájek a Pašková a Sládková 25. 11. 2014 

 

Ad 2.  

S MVDr. Němcovou z Českého Těšína bylo dohodnuto, že zápis klisny bude vzhledem ke 

vzdálenosti proveden na jaře roku 2015 

Zápisy klisen v oblasti Moravy zajistí Hájek, Maršálek a Sládková dne 11. 12. 2014, časový 

harmonogram s majiteli koní dohodne Hájek. 

Rada Plemenné knihy byla informována o zápisu klisen na Holkově u Č. Budějovic. 

Chovatelé budou nadále žádat o zapsání své klisny písemnou formou (viz formulář na 

stránkách Svazu). Termín zaslání žádostí je do jarní Valné hromady Svazu 

Akceptováno bude i zaslání elektronickou poštou na adresu MVDr. Paškové. 

RPK se shodla, že na národních přehlídkách není žádoucí vystavovat koně, kteří nemají 

výžeh Sh. Klisny bez tohoto výžehu lze přivézt na přehlídku k zápisu, ale nebudou 

předváděny na přehlídce. 

S ohledem na často předváděné koně zahraničního původu, zvláště ve vyšších věkových 

kategoriích, budou nadále na národních přehlídkách samostatně vyhodnocováni nejlepší 

koně českého chovu. 

RPK upozorňuje chovatele, že není žádoucí, aby do chovu Shagya arabů bylo 

zařazováno potomstvo plnokrevných hřebců, jejichž linie nepůsobily historicky v chovu 

Shagya araba. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu při dovozu zahraničních koní. 

 

Ad 3. 

MVDr. Pašková sestaví podklady pro seznam hřebců v roce 2015 na základě Žádostí o 

oprávnění k plemenitbě pro hřebce na rok 2015, kterou zašlou majitelé hřebců na její 

adresu do 25. 11. (viz formulář žádosti na stránkách Svazu). 

 

Ad 4. 

Členové Rady plemenné knihy si prostudují pečlivě Řád plemenné knihy a připraví podněty 

k případné úpravě do poloviny března 2015. Do přípravy nového řádu budou zahrnuty i 

podněty členů Svazu chovatelů Shagya araba došlé do konce února 2015. 

 

Ad 5. 

Ing. Cerman prověří možnost a termín opětovného pořádání národní přehlídky v Pardubicích 

při příležitosti jiné sportovní akce. 

MVDr. Pašková dohodne ve Slatiňanech čtvrtletní aktualizaci seznamu chovných koní. 

RPK navrhuje předsednictvu Svazu pořádání příští Valné hromady Svazu v restauraci na 

Rozkoši.   

Zapsala: Sládková 


