
Zápis z jednání RPK v Dolním Dvořišti 27.3.2018 

 

1) Přítomní členové: Ing. Aleš Musil, Ing. Blanka Kytlicová, Ing. Kateřina Kumble, 

Vladimír Cerman, Ing. Adam Zagóra 

 

2) Předvýběr hřebce Nizar v ZH Písek: 

Komise ve složení Musil, Cerman, Zagóra změřila a popsala 4-letého hřebce NIZAR, 

dat. nar. 22.4.2014 po otci O’Bajan IV-CZ  Osiek a za matky  Nina Hagen CZ-Sh-A-221. 

Chovatelem je pan Petr Buršík, majitelem ZH Písek. Protokol z předvýběru hřebce 

v příloze. 

Celá RPK se rozhodla hřebci Nizar předvýběr udělit. Hřebec při posuzování 

prokázal velmi dobý charakter a byl vzorně předveden. RPK svazu ShA však i přesto 

nedoporučuje majiteli zařazení hřebce do letošního 70-ti denního testu hřebců v ZH 

Písek. Důvodem je fyzická nevyspělost a nedostatek pohlavního výrazu hřebce. RPK 

vzala při posouzení na vědomí i dřívější zranění pravé hrudní končetiny.  

 V případě zařazení hřebce do 70-denního testu RPK Svazu ShA požaduje 

vyjednání případných specifických podmínek testu a přítomnost min. 1 člena RPK na 

závěrečné zkoušce hřebce.  

  

3) Proběhl zápis klisen Něžná, Rychlá u paní Milsimrové v Dolním Dvořišti. 

Klisny 4 a 5-ti leté, obě po otci Shagya VIII-CZ Tobien. Protokoly ze zápisu v příloze. 

 

4) ŘPK Shagya araba v ČR 

a) RPK doporučuje Svazu ShA v ČR s ohledem na vývoj v chovu v ČR a s ohledem na 

nově vznikající ŘPK převzetí od ASCHK vedení PK Arabského koně. 

b) RPK navrhuje přizpůsobit v novém ŘPK podmínky pro VZ klisen s ohledem na 

možnost tyto absolvovat ve věku 4 let. 

 

5) Předvýběr hřebce Maghreb - Dubová Hora 7.10.2017 

Adam Zagóra seznámil nové členy RPK s okolnostmi předvýběru hřebce Maghreb.  

Nová RPK se shodla na možnosti udělení dvouleté výjimky na působení tohoto hřebce 

v chovu. Majitel hřebce bude o této možnosti informován. 

 

6) Označování hříbat 2018 

RPK si uvědomuje nutnost dořešit personálně i organizačně označování hříbat 

v sezoně 2018. V současnosti má Svaz k dispozici 2 proškolené registrátory hříbat - 

Ing. Musil a Petr Hájek.  

 



7) RPK navrhuje uspořádat školení posuzování exteriéru ShA koní při příležitosti svodu 

klisen v Hřebčíně Jeníkov 22.9.2018 

 

8) RPK vzala na vědomí nevyřízené požadavky na zápis klisen  

- bezodkladně provézt zápis klisen Sherry a Shezabel u p. Jirsy, Gazal XV-6 u paní 

Vohradské a Signorina maj. Slámy. 

Zápis 2 klisen u paní Vlčkové bude proveden po avizovaném importu hřebce Gazal 

Golyo. 

 

9) RPK navrhuje předsednictvu svazu zvýšení poplatku pro příští období za individuální 

zápis klisny do PK u chovatele. Důvodem je vyšší objektivnost při hromadném zápisu 

(svod, přehlídka) a přiblížení k reálným nákladům na tyto individuální zápisy. RPK 

rovněž upozorňuje na nemožnost přesného zhodnocení a popisu koní v zimní srsti. 

 

10) Výkonnostní zkoušky hřebců a klisen 2018 

 

RPK navrhuje předsednictvu zveřejnit na webu svazu následující informaci:  

Písemnou přihlášku k VZ v daném roce nutno podat do 30.6.  Na návrh  RPK svaz 

uhradí náklady spojené s místem konání a odměnou pro komisi pouze v případě 

účastí 3 a více koní. Mimo to Svaz ShA v ČR zorganizuje a uhradí náklady na VZ 

v případě, že uchazečem je hřebec ucházející se o zápis do PK nebo 4-letá klisna 

s nárokem na dotaci od MZe. 

 

 

 

Zapsal: Adam Zagóra 

Ověřil: Blanka Kytlicová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


