
Vážení chovatelé českého teplokrevníka, 

možná si také vzpomenete nebo máte stále v živé paměti a pro ty, co ještě nebyli součástí světa 

jménem chov českého teplokrevníka, rádi připomeneme, vybírané poplatky za registraci hříběte a 

zápis klisny do PK prováděné SCHČT v letech 2015-2017.  

Zápis a označení hříběte pod klisnou včetně čipu 500,-Kč  

(konečná cena pro člena SCHČT: 883,-Kč – registrace hříběte 500,- + Potvrzení o původu koně 200,- 

+ průkaz 183,-) 

Zápis klisny do Plemenné knihy ČT 500,-Kč  

- řádný člen SCHČT / sleva 200,-Kč  

(konečná cena pro člena SCHČT: 300,-Kč) 

 

V roce 2020 fakturovala ASCHK – registrace hříběte 1595,-Kč + cestovné hodnotitel (označení 

hříběte + POP + průkaz + poštovné). Zápis klisny do PK 1795,-Kč + cestovné hodnotitel (zápis 

klisny do PK ČT 1200,- + vstupní zápis do PK 500,- + poštovné 95,-). V roce 2023 ASCHK registruje 

hříbě českému chovateli za 3020,-Kč. 

Můžete namítnout: „Je to již historie, doba pokročila a vše se zdražuje“. Avšak nemusíme chodit 

daleko a i vážená instituce Jockey Club ČR vybírá poplatky pro rok 2023 mnohem nižší (Registrace 

narozeného hříběte do 31.8. - 600,-, První vystavení průkazu koně – zdarma). 

Dovolte ještě malé ohlédnutí za rokem 2016 (poslední rok stabilně fungujícího spolku, rok před 

spolkovou krizí), kdy si SCHČT vážil každého chovatele, který aktivně prezentoval své nejlepší 

produkty, svou činností i finanční pomocí výrazně podporoval chov českých koní a dal jasně najevo 

nutnost propagace českého chovu jako protiváhu masivním dovozům méně kvalitních koní. SCHČT 

své chovatele podporoval v několika titulech: 

 Výběrem několika hřebců, kterým dal známku “PREFEROVANÍ” a tím umožnil majitelům 

klisen ČT získat připuštění kvalitním hřebcem za přijatelnou cenu. Pro klisny zapsané v HPK 

ČT, HPK PRO nebo v HPK AP ČT a v majetku člena SCHČT částkou do 3.000,-Kč na březí 

klisnu; 

 svazovými hřebci, kdy chovatelé (členové) mohli využít kvalitních plemenných hřebců za 

50% slevu (př. připuštění klisny holštýnským hřebcem 2225 COLA  - přip. popl. Sprehe 750,-

EUR, ID 250,-EUR, nečlen zaplatil 8.000,-KČ a člen SCHČT 4.000,-KČ); 

 příspěvek na klisnu po úspěšném absolvování zkoušky výkonnosti - zařazena do HPK ČT, 

HPK PRO ČT: 15.000,-Kč Příspěvek na klisnu po úspěšném absolvování zkoušky 

výkonnosti- zařazena do PK ČT: 11.000,-Kč Celkem vyplaceno: 2.617.000,-Kč; 

 příspěvek na KMK pořadatelům: 307.346,-Kč, jezdcům a majitelům: 1.600.353,-Kč, jezdcům 

a majitelům (pouze členům SCHČT) koní narozených v rámci PK ČT: 173.167,-Kč;  

 příspěvek na Akcelerační program 5.000,-Kč pro klisny zapuštěné akceleračními hřebci: 

547.800,-Kč; 

 příspěvek na Ověření původu koně - 1.000,-Kč – celkem vyplaceno: 122.000,-Kč ; 

 příspěvky na dopravu a účast na přehlídkách chovných a výkonných koních; 

 příspěvky na vzdělávací semináře (Tlumačov a Brno) dle předloženého rozpočtu: 192.000,-

Kč; 

 chovatelé 10 plemenných klisen narozených v rámci PK ČT s nejvyšším hodnocením 

exteriéru při zápisu do PK obdrželi příspěvek ve výši 3.000,-Kč; 

 chovatelé 10 plemenných klisen narozených v rámci PK ČT s nejvyšším hodnocením 

výkonnostních zkoušek obdrželi příspěvek ve výši 3.000,-Kč; 



 za reprezentaci českého chovu v zahraničí a dlouhodobou tuzemskou prezentaci koní plemene 

ČT ve sportu ocenění pro koně ve výši 10.000,-Kč (5.000,- pro chovatele a 5.000,- pro 

majitele); 

 vzhledem k možnosti zaměstnávat své vlastní hodnotitele veškeré cesty za chovateli 

(cestovné) hradil svaz 

Všechna finanční pomoc chovatelům byla realizována z národních dotací získávaných pro svaz z 

Ministerstva zemědělství, kdy se v letech 2015 a 2016 pokaždé rozdělilo téměř 10 mil. korun. Další 

příjmy pocházely z hospodářské činnosti spolku (vlastní plemenní hřebci) a úspor spolku. Pouze 

v takovém případě si může chovatel říci, ano, chci být součástí tohoto společenstva, chci být členem 

spolku, který pro mě něco dělá, a ve kterém najdu oporu. Ovšem pokud o šlechtění koní plemene 

český teplokrevník budou usilovat lidé, pro které jejich heslo „Chovatelé na prvním místě“ bude 

pouhou frází, pak zcela jistě budeme svědky konce českého teplokrevníka v Čechách a na Moravě.  

Řešení se skrývá pouze v samostatném vedení plemenné knihy. Nikoliv ve vedení PK pod ASCHK, 

kde o nejpočetnějším plemenu v ČR rozhodují ostatní svazy málopočetných plemen a příjmy, které 

by mohly být pro chovatele koní ČT, se krátí a rozmělní mezi ostatní plemena.  

Za Předsednictvo SCHČT 

Boušková Václava 

 

 


