
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  RPK ZE DNE 7.7. 2016 V HUMPOLCI 

 

Přítomni :  ing. Zagóra , ing. J. Cerman, ing. J. Navrátil ,  Dr. J. Pašková 

Omluven : ing. Musil 

 

1) Kontrola úkolů od minulé schůzky 

 

a) Změna  stanov spolku a oddělení předsednictva a RPK – trvá ( řešení možné jen      

prostřednictvím čl. schůze) 

b)  Změny v Řádu plemenné knihy – úkoly trvají                                                                                                                                      

( Navrátil – zapracování navrhovaných změn  do stávajícího  textu  , Pašková – navrhne a doplní  

změny  u VZ  hřebců)                                                                                              

   c)  Zápisy klisen , předvýběr hřebce                                                                                                        

 u p. Hájka proběhl svod a zápis 8 kisen. S p. Poláčkovou  a p. Pártlovou , které na zápis klisen         

nespěchají a žádají o zápis klisen doma ,  je domluven zápis na podzim v rámci probíhajících 

registrací hříbat v jejich lokalitě. Zajistí   ho ing. Navrátil a Dr. Pašková.   

Předvýběr  hřebce Diplomat proběhl v určeném termínu a skončil s výsledkem- předvýběr  

udělen   

                                                                 

2 )    Plánované zápisy klisen 

Trvá plán zápisu 2 klisen p. Pártlové a klisny p. Poláčkové u nich doma, viz bod 1c). 

Dne 29.7.  proběhne v Humpolci zápis klisen před přehlídkou , ke dni schůzky přihlášeno 14 klisen. 

Z důvodu velkého množství bude zápis zahájen už v 15 hodin ( majitelům oznámí Pašková ),  od 14 

hodin bude přijímka koní veterinárním lékařem ( zajistí Zagora).  Administravu před i při zápisu 

zajistí Pašková , hodnocení klisen zbytek RPK po dohodě.  Přítomní budou všichni členové RPK. 

Za klisny majitelů nečlenů bude žádán doplatek 700,- Kč do původní výše zápisného dle ceníku 

1000,-  ( startovné na přehlídce 300,- ).  

 

3)      VZ hřebců 2016 

Ing. Cerman  navrhuje v termínu 13.9.2016  uspořádat VZ v Kolesách , předem domluvil s p. 

Sůrovou podmínky.  



Další možnost je Humpolec. Po jednání na místě je odsouhlasen Humpolec, a to dne 1.10.2016. 

Týden předem jsou v Humpolci závody všestrannosti, bude připraven parkur i kros. Jako rozhodčí 

ČJF bude zkouškám přítomen Z. Kusý.  Pašková připraví podklady k hodnocení všech tří disciplín. 

 

4 )    Vedení PK 

Předseda spolku ing. Zagóra žádá , aby ze všech akcí RPK komise v budoucnu předkládala písemnou 

zprávu , která bude zveřejňována na webu. 

 

Pašková informuje o práci na vedení PK: 

a) Po společné domluvě s ACHPAK  ( konkrétně M. Novotnou )  je schválen i na letošní rok 

Seriál mladých koní ve vytrvalosti. Podmínky předala Pašková předsednictvu k vyvěšení na 

web a k uveřejnění v katalogu letošní přehlídky. Předsednictvo rozhodne o  případné 

finanční odměně účastníkům.  

b)  Společně s ACHPAK ( spolupráce Novotná- Pašková)  přes manažera vytrvalosti je žádán VV 

ČJF o zpracování systému evidence výkonnosti koní ve vytrvalosti. 

 

c) V dubnu přeběhl na žádost SCHK Morava předvýběr a zároveň výběr 16ti letého hřebce 

Watan.  Komise složená z ing. Cermana , ing. Navrátila a ing. Musila  hřebce doporučila 

k zápisu do PK, hřebec splnil předvýběr a má doloženou výkonnost stupně T ve vytrvalosti. 

Je zapsán jako 2275 Siglavy Bagdady IV-CZ / Watan a letos je na stanici Tětětice.    

 

d)  Ze  zápisu 8 klisen v Pohorské Vsi 21.5   do dne schůzky neměla Pašková k dispozici  od 

komise podklady ke klisně Fiona ( údajně chyba v zápise).  Žádosti o vyřízení a zaslání 

naskenovaných podkladů emailem nebylo vyhověno , podklady byly předány až na schůzce 

7 týdnů po zápise.  

 

e)  Kniha hříbat 2015 je uzavřena. Celkem je v ročníku 33 hříbat. Seznam předán 

předsednictvu k uveřejnění na web , uveřejnění v katalogu přehlídky , k zaplacení 

registrátorům hříbat a k zaplacení členských poplatků ISG. 

 

f) Ročník hříbat 2016 : Do dnešního dne je hlášeno 22 hříbat 

 

PhMr. Ušák zaslal hlášenku o narození hříběte – hřebečka po plnokrevném Modem 

s podílem 11/16 ox ve čtvrté generaci. Dle předchozí  dohody RPK, ÚEK a ASCHK musí být 

hříbata s podílem krve vyšším než 9/16ox   registrována  jako Arabský kůň příslušnou 

plemennou knihou.  Hlášenka byla proto odeslána na ASCHK.  

 

Registrátor P. Hájek bude registrovat pouze hříbata vlastního chovu. 

   

DNA letošních hříbat musejí chovatelé doložit do 30.9.2016 . Je na předsednictvu , aby 

chovatelům kteří toto nedodrží , stanovilo finanční sankce. 



 

V Moosu v chovu Arco- Zinneberg  jsou dvě hříbata po Saklavi I z klisen evidovaných pod 

českou PK.  Pokud majitel zaplatí náklady na cestu , mohou být hříbata registrována pod 

českou PK . Registraci by zajistil Navrátil + Pašková. Zbytek RPK nemá výhrad. 

 

U sl. Prokopové je neregistrovaná 2 letá klisna po K X Jas. K připouštění byly řádně vydány 

př. lístky , hříbě ale nešlo registrovat , protože matka Kemir 6 SK není zapsána v české PK, 

ale pouze ve slovenské. Majitelce bylo doporučeno obrátit se s žádostí na evidenci 

v Topolčiankách a registrovat klisnu v SR 

 

V PK online jsou hrubé chyby , jsou dány nejednotným zápisem jmen hřebců a jinými 

chybami v systému. Je nutné domluvit s ÚEK schůzku ( vč.  pracovníka odpovědného za 

svazový web) a upravit záznamy tak , aby se překlápěly správně.  S ÚEK Pašková předběžně 

o problému jednala a domluví se na dalším řešení. 

 

 

 Zapsala:  Pašková J. 

 

V Humpolci   7.7.2016 


