
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  RPK ZE DNE 10.3. 2016 V PRAZE 

 

Přítomni :  ing. J. Cerman, ing. J. Navrátil , ing. A. Musil , Dr. J. Pašková 

Vzhledem k tomu  že stále  nebyl zvolen předseda spolku , zasedla  RPK opět v neúplném složení. 

 

1) Návrh na změnu stanov                                                                                                                       

RPK podá návrh Valné hromadě na podzimní schůzi  na změnu stanov spolku.  Vzhledem 

k rozdílné náplni práce RPK  ( čistě chovatelské záležitosti )  a předsednictva spolku                

( organizační a finanční záležitosti) nevidí členové RPK  důvod k tomu , aby ve znění stanov 

byla nadále podmínka , že předseda spolku se stává automaticky 5. členem a předsedou 

RPK.  Navrhnuto bude ,  aby se do RPK volilo z řad odborně způsobilých rovnou 5 členů        

a RPK mezi sebou následně zvolila svého předsedu. Stejně jako doposud bude nadále RPK 

podléhat  Valné hromadě.  Všichni 4 přítomní schvalují. 

 

2)  Změny v Řádu plemenné knihy                                                                                                  

Vzhledem  k změnám ve složení RPK po volbách je nutné vzájemně sjednotit a také předat 

novým členům RPK návrhy ke změnám Řádu PK .  Již navrhnuté změny zapracuje do 

stávající verze ŘPK  ing. Navrátil a to barevně odlišně a  následně rozešle všem členům RPK  

k dalšímu připomínkování.  Všichni 4 přítomní schvalují.                                                

Projednána již byla v minulosti větší část ŘPK , nyní chybí zejména  dokončit  část 

Výkonnostní zkoušky a jiné alternativy výkonnosti pro plemenné hřebce. Návrhy změn 

připraví Pašková tak , aby byly v souladu s pravidly ČJF.  Stejně jako ing. Navrátil Dr. 

Pašková své návrhy změn zaznamená barevně odlišně do stávající verze a odešle ostatním 

členům RPK k připomínkování. Všichni čtyři přítomní schvalují. 

 

3) Výkonnostní zkoušky hřebců                                                                                                                      

Pro VZ hřebců organizovaných naším svazem je třeba nastavit nová pravidla – u zkoušek  

parkur , drezura , kros bude vždy přítomný rozhodčí ČJF s platnou licencí , dále budou 

v komisi min. 2 členové RPK. Zkoušky budou probíhat na oficiálních kolbištích kvůli 

korektním podmínkám. V úvahu připadá např. pronájem v Humpolci nebo   Kolesách. Svaz 

již nebude zajišťovat část výkonnostní zkoušky vytrvalost. Tu si splní hřebec v rámci závodů 

ČJF . Všichni čtyři přítomní schvalují. 

 

 

4) Zápisy klisen , předvýběr hřebce                                                                                                       

Trvá úkol zapsat 2 klisny u p. Hájka a klisnu p. Poláčkové.. Vzhledem k tomu , že je nově 

žádost o zápis 2 klisen dovezených ze SR na  Holkově ( p. Pártlová ) a jedná se o lokalitu 

poblíž předchozích , provede se zápis zároveň a zajistí ho ing. Navrátil a Dr. Pašková.    

U klisen p. Pártlové musí být před zápisem doloženy testy DNA ( majitelka již řeší). Termín 

se domluví po doložení testů DNA.                                                                                                      

Je předložena žádost o předvýběr mladého hřebce Diplomat ( po Koheilan  Kelim Pascha) . 



Předvýběru  se zúčastní celá RPK ( pan Cerman nikoliv jako člen komise,   hřebec je jeho 

chovu). Termín předvýběru  je předběžně stanoven na 7. dubna.   

 

5)   Kniha hříbat   2015                                                                                                                                       

Stále nejsou dodány podklady k hříběti Dalila ( konkrétně registrační lístek ) od p. Hájka . Je 

to poslední hříbě z ročníku 2015, které bylo hlášeno jako narozené.                                                                                                                                     

 

 

 

 

Zapsala:  Pašková J. 

 

V Praze  10.3.2016 


