
ZÁPIS ZE SCHŮZKY RPK DNE 3.11.2016  V HUMPOLCI 

 

Přítomni: Ing. Zagóra , Ing. Navrátil , Ing. Musil ,  MVDr. Pašková , PhMr. Ušák 

Hosté: Ing. Teperová, Ing. Kytlicová, J. Sláma 

 

Body jednání : 1) Doplnění RPK 

  2) Probíhající VZ hřebců 

  3) Zápisy klisen 

  4) hříbata 2016 

Ad 1)  Vzhledem k úmrtí Ing. Cermana je nutné doplnit RPK. Jako první náhradník je po 

jarních volbách PhMr. Václav Ušák.  Ten se svojí prací v RPK souhlasí. S touto změnou bude 

seznámena členská základna na podzimní členské schůzi. 

 

Ad 2) Hřebec 2000 Gazal IV-CZ Sawil se účastní v daný den zkoušek výkonnosti. Pokud 

absolvuje úspěšně drezuru, parkur a kros, musí ještě na jaře splnit vytrvalostní část – 

úspěšně dokončit oficiální závod ČJF na min. 40 km.  Teprve pak bude opětovně zařazen do 

seznamu plemenných hřebců. 

 

Ad 3)  Na podzim je k zápisu hlášených několik klisen z oblasti Moravy – 2 klisny u p. 

Merčákové ( zápis zaplacen) , klisna p. Konečného a  nečlenky p. Ševčíkové. Klisny zapíší Ing. 

Zagóra a Ing. Musil. Ing. Zagóra domluví s majiteli termín a s p. Konečným a p. Ševčíkovou 

platbu za zápis předem na účet. Veškeré podklady k zápisu předala Dr. Pašková Ing. Zagórovi. 

Je třeba,  aby si komise zajistila  měřidla!  

Trvá úkol zapsat 2 klisny u p. Pártlové a klisnu u p. Poláčkové z předchozího období( předem 

domluveno ,  že zápis proběhne při registraci hříbat). K těmto klisnám je u p. Pártlové další 

starší klisna, dovezená ze SR, která má pod sebou hříbě a není dosud zapsaná  v ČR. Klisny 

zapíše Ing. Navrátil + Dr. Pašková. 

Dále je nezapsaná klisna u Dr. Bártové  ( Benešovsko), která má také pod sebou letošní hříbě. 

Tato klisna bude zapsána při registraci hříběte- Ing. Navrátil, Dr. Pašková 

 



Ad 4) V letošním roce je hlášeno 46 hříbat.  Z toho jsou 2 v Moosu ( SRN).  U sedmi hříbat 

stále i přes opakované urgence není dodán test DNA !! ( Hájek , Wimmerová, Bezděková ).  Je 

na předsednictvu, aby u těchto nedisciplinovaných chovatelů uplatnilo sankce. Kvůli tomu se 

zdržuje registrace u chovatelů , kteří své povinnosti plní včas. Není možné přidělit hříbatům 

registrační čísla , dokud není potvrzen otec ( loni u 3 hříbat nesouhlasilo otcovství). U dvou 

hříbat bude muset Dr. Pašková  vystavit dodatek připouštěcího lístku- jedna z klisen byla loni 

vyšetřena jako jalová a PL se nevystavil , u druhé klisny je hříbě po Semiramis ox a původní 

PL je vystaven na S XI/ Ranus. 

Dr. Pašková předala všem členům RPK seznam hříbat ( po úpravě zašle ještě elektronicky). 

Byla přidělena hříbata Ing.  Navrátilovi a Ing. Musilovi. Hříbata , která by mohl pálit p. Hájek, 

s ním a s majiteli domluví ing. Zagóra.  

Je nutné udělat seznam všech želez a chybějící urychleně nechat vyrobit! Odpovídá ing. 

Navrátil. Železa po Ing. Cermanovi předala Ing. Teperová  Ing. Navrátilovi. 

 

Zapsala: Dr. Pašková 


