
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RPK ZE DNE 28.1.2016 V KLADRUBECH 

Přítomni :    Petr Hájek , Dr. Jana Pašková , ing. Josef Cerman , ing. Jan Navrátil, Irena Sládková 

 

Před vlastní schůzkou se celá RPK sešla u chovatelky Kláry Vlčkové  v Bukové ,  kde provedla 

předvýběr plemenného hřebce dovezeného ze SR –   Makram  5 SK / Orkán  ( linie Kuhaylan Afas).  

Hřebec  je po plnokrevném  Makram B ,  má  vysoký podíl plné krve ( 9/16 ). Pokud by hřebec  již 

nebyl licentován v SR ,  shodla se komise , že by ho pro chov v ČR z důvodu rodokmenu nedoporučila.  

Hřebec  splňuje výkoností  podmínky k zápisu do PK, má dostatečné těl. míry ( 164/154/185/20 ) a za 

exteriér a pohyb získal známku 7,5 b. Pokud majitelka dodá DNA s potvrzením původu po obou 

rodičích a doloží zápis hřebce v SR , bude  akceptován už pro letošní sezonu ( dořeší Pašková). 

Ing. Navrátil upřesňuje ,  jak vypadá výžeh linie Kuhaylan Afas , železa  jsou k dispozici. 

Dr. Pašková  předkládá   seznam plemenných hřebců 2016 a informuje o změnách: 

Pro neplodnost byl vyřazen hřebec OB IV-CZ / Osiek v majetku Zemského hřebčince v Písku . 

Hřebcům Mersuch  II- CZ  / Editor a Gazal IV-CZ Sawil  skončila výjimka na 2 roky a až do splnění 

podmínek výkonu v plemenitbě končí. Plnokrevný hřebec  Semiramis B je v Zemském hřebčinci  Písek 

v inseminaci čerstvým semenem.  Hřebčinec k povídání o hřebci přidal informaci pro chovatele 

shagya arabů o tom, že pro zápis do knihy hříbat ShA  musí  potomek z jejich klisny splňovat max. 

přípustný podíl 9/16 ox ve IV generaci, jinak Svaz chovatelů ShA nebude hříbě akceptovat.  

Z Tlumačova byl na stanici Holkov pronajat na letošní sezonu hřebec Shagya VII-CZ Kasr , aby se 

umožnilo jeho větší využití v chovu.  

Přestože majitelé všech plemenných hřebců  měli dr. Paškové oznámit požadavek na působení 

hřebců v roce 2016 do konce min. roku , většina z nich to opět nedodržela a muselo jim být 

telefonováno. Seznam hřebců tak opět vznikal  hekticky a na poslední chvíli. 

Dr. Pašková oznamuje požadavek podání podkladů pí Mátlové o populaci koní ShA pro databázi FAO.  

Podklady je nutné dodat do 5. Února ( vyřídí Pašková ). 

Zápisy klisen – požadavek na zápis klisen  Happy ( Smědeč, p. Poláčková) a  Nutela a Fiona ( Hájek ).  

Zajistí ing. . Navrátil a p. Sládková .  Podklady pro zápis klisen předá dr. Pašková. 

Hříbata 2015 

Stále není ukončena registrace hříbat narozených v loňském roce.  Hříbata , která měli registrovat  

ing. Cerman a ing. Musel jsou všechna vyřešena.  Ing. Navrátil bude pálit hříbě u M. Wimmerové          

( pozdní dodání DNA ) a p. Hakenové ( pozdní hříbě , domluveno předem pálení  po Novém roce). 

Nejsou dodávány  včas podklady ke všem hříbatům , která registroval p. Hájek a u některých již 

vypálených stále něco chybí. Některé z podkladů p. Hájek předává  Dr. Paškové na schůzce (PL 

hříběte Nytrová , Nechyba , Sýbková a hříbat Sophia a Kariera p. Hájka, hříbata vypálená v polovině 

prosince )  

Není stále předáno DNA od hřebečka p. Nechyba ( je pouze PL), nebyl znám otec u hříběte z klisny 

Danubie  ( dle DNA je to J2- zatím je klisnička neregistrována) , u 3 hříbat , která byla po narození 



hlášena po SB III  Mefiszto , nevyšel test DNA a jsou následně potvrzena po Jussuf  II-CZ.  U těchto 

hříbat p. Hájek dodatečně dopsal  PL na Jussuf II – CZ a sám přidělil hříbatům čísla výžehu                      

a registroval je.      Další  3 hříbata z chovu p. Hájka ,  nahlášená po narození v ČR , kterým byla 

přidělena Paškovou výžehová čísla,  byla dle oznámení  p. Hájka registrovaná rakouským svazem ( 2x  

po SB III  , 1x S VIII Tobien ).  Tato hříbata tedy nebudou figurovat v knize hříbat v ČR a výžehová čísla 

jim přidělená se ruší.  Pašová musí vše opravit v seznamu hříbat.  Z číselné řady po SB III Mefiszto  tak 

vypadla některá přidělená čísla. Tato čísla se již  vynechají a v dalším ročníku se bude pokračovat 

dalším číslem.  

Z hříbat z roku 2014 stále nemá průkaz Árina p. Machkové , dosud nebyl dodán test DNA ! 

 

P. Hájek předkládá modrý lístek , který dostal emailem- hlášenku o narození z roku 2014 po hřebci 

Koheilan  X – Jas z matky Kemir 6 . Majitelka hříběte p. Hájka  oslovila emailem a žádá registraci. Na 

lístku není vyplněno datum narození hříběte , ani  pohlaví ( údajně jde o klisničku). Matka hříběte 

není na území ČR a není ani  zapsaná v PK  ČR.  Závěr : hříbě u nás registrovat nelze. S majitelkou 

vyřeší  P. Hájek , a nebo předá komunikaci Paškové a vyřeší  ona. 

P. Hájek předkládá DNA hřebečka Valencio  , nar. v roce 2015 , po rakouském otci  Maluk ( Hadban ) 

z klisny Varessa ( je zapsaná v naší PK) a žádá jeho zápis do knihy hříbat v ČR. Žádosti lze vyhovět , 

pokud bude dodán originální rakouský PL s popisem. Hříbě pak může dostat označení   H/1/Sh. 

Na žádost p. Ušáka jedná  RPK o embryotransferu a podmínkách jeho umožnění v chovu ShA.   Je 

zapotřebí toto zapsat do nově připravovaného ŘPK.   RPK se shoduje , že embryotransfer lze využít za 

těchto podmínek :   nositelkou embrya bude  evidovaná arabská klisna . 

KMK – je třeba dořešit změnu v Šlechtitelském plánu -  schválení  na MZe ( zařídí ing. Navrátil ). 

  

                                                          Zapsala I. Sládková 


