
VŠEM   VEDOUCÍM   STANIC   HŘEBCŮ  A
INSEMINÁTORŮM   KLISEN

Pokyny pro připouštěcí období roku 2023

  __________________________________________________________________________

1 Doporučené připouštěcí  období  pro hřebce je  od 1.2.2022 do 31.7.2022. Po skončení
připouštěcího období zašlete rejstřík na adresu vedení PK Shagya araba.

2 Připouštění klisen je povoleno jen po předložení Průkazu koně,  Potvrzení o původu,
nebo  Výpisu  z  plemenné  knihy  a  Vašeho  překontrolování  identifikace. U  nově
zapsaných klisen do připouštěcího rejstříku zapište životní číslo koně.

3 Žádáme  Vás  o  řádné  a  úplné  vyplňování  připouštěcího  rejstříku  (včetně  telefonního
spojení a čísla hospodářství). Nikdy nezapomeňte napsat poslední datum připuštění
klisny !!! 

4 Pokud nebude souhlasit datum připuštění s délkou březosti,  bude vyžadováno vysvětlení
majitele klisny i držitele hřebce. 

5 Při změně hřebce v dalších říjích je nutné vypsat nový připouštěcí lístek.

6 Chovatelům předejte z připouštěcích rejstříků modré a zelené kopie PL (zkontrolujte zda
jsou všechny údaje na těchto kopiích čitelné, nutné vypisování PL vhodnou propiskou a s 
podložkou), černé originály a červené kopie ponecháte v bloku. Tento blok zašlete po 
skončení připouštěcího období na adresu PK Shagya araba – do 25.11.2023. K 
tomuto datu zašlete a zároveň uhraďte „Žádost o oprávnění k plemenitbě“ pro 
následující sezónu. 

7 Podmínkou připuštění je dodržení veterinárních předpisů vydaných SVS ČR a předpisů 
pro přesuny koní, tedy že kůň musí být v imunitě proti chřipce koní dle vakcinačního 
schématu a vyšetřen na infekční anémii. Kompletní znění podmínek pro plemenné 
hřebce a chovné klisny a podmínky přesunu naleznete na :

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-nařízené-
vakcinace-na-rok-2023/ pod  názvem  Metodika  kontroly  zdraví  zvířat  a  nařízené
vakcinace na rok 2023. 

Povinná vyšetření tedy  jsou  následující  –  všichni  koně starší  12 měsíců ,  kteří  jsou
přemisťování  na  svod  nebo  hospodářství  mimo  území  kraje,  musí  být  sérologicky
vyšetřeni na  Infekční anemii koní. Vyšetření nesmí být starší  12 měsíců. Vyšetření na
Nakažlivou metritidu koní u  klisen,  které  jsou nově zařazené  do plemenitby  (  2x v
intervalu  14 dnů),  po zmetání  nebo po reprodukční  pauze,  je  státní  zakázkou (hradíte
pouze  úkon  veterináři).  U  hřebců  před  zahájením  připouštěcí  sezony,  případě  při
přemístění během sezony, je toto vyšetření hrazené majitelem hřebce.

                                                                                  


