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CHOVNÝ  CÍL 
 

 

Cílem šlechtění českého teplokrevníka je ušlechtilý, 

korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého 

temperamentu, charakteru, prostorné a elastické 

mechaniky pohybu a pevného zdraví vhodný  pro 

všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu 

v rámci disciplin FEI a pro volnočasové aktivity.  

 

Dospělý kůň je středního tělesného rámce s dobrými 

liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky podmíněných 

 vad a chorob. 

 

 

Tělesné míry                       Klisny                       Hřebci 

 

KVH (cm)                          161   - 167             162 - 170 

obvod holeně (cm)              19,5 -  22                21 -  22,5 
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ŠLECHTITELSKÝ  PROGRAM 
 

 

PLEMENE ČESKÝ TEPLOKREVNÍK 
 

Úvod 
 

Šlechtění českého teplokrevníka vychází ze zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat. Řídí se dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné 

knihy (dále jen RPK), a schváleným předsednictvem Svazu chovatelů českého teplokrevníka (dále 

jen SCHČT). Svaz vede plemennou knihu pro českého teplokrevníka (dále jen ČT), chovaného na 

území České republiky. Realizaci šlechtitelského programu zajišťuje uznané chovatelské sdružení 

- SCHČT.  

 

Šlechtitelský program SCHČT je souborem šlechtitelsko - organizačních opatření, na základě 

kterých stanovuje, prosazuje a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří 

chovatelské metody,  jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky, 

odhad plemenné hodnoty a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními 

standardy a závazky a je zárukou objektivního hodnocení pro potřeby chovatelů. Zabezpečuje, aby 

tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a 

výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování a zachování genetické rozmanitosti, a 

napomáhá konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. 

 

 Šlechtitelský program (dále jen ŠP) stanovuje chovný cíl, selekční program, akcelerační program, 

zjišťování a evidenci výkonnostních vlastností, kontrolu užitkovosti a dědičnosti, posuzování 

vlastností znaků, odhad plemenné hodnoty, evidenci o výkonnosti plemenných koní, zveřejňování 

dosažených výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.  

1. Současný stav  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zapuštěno klisen 1424 1254 981 892 846 850 

Narozená hříbata 

(klisny, hřebci) 

916 

(460, 456) 

732 

(359,373) 

653 

(322,321) 
545 

(299,246) 

410 

(209,201) 

422 

(220,202) 

Zařazené klisny dle 

jednotlivých oddílů 

PK (celkem, HPK, 

PK, PPK) 

527 

(232, 257, 

38) 

583 

(247, 295, 

38) 

566 

(256,272, 

38) 

 

494 

(177,306, 

11) 

429 400 

Klisny po základních 

zkouškách 

výkonnosti (ZZV) 

282 284 287 242 189 188 

 

* tato čísla v době schvalování ŠP ještě nejsou k dispozici 
 

Počet plemenných hřebců kolísá mezi 200 - 250. Průměrný počet klisen připuštěných jedním 

hřebcem je velmi nízký, což způsobuje výrazné snížení účinnosti šlechtitelské práce, pro malý 
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počet narozených hříbat po jednom hřebci. Tento stav hodlá SCHČT neprodleně napravit a to 

zvláště zvýšenými nároky na hřebce do cílené plemenitby a akceleračního programu. 

2. Plemenné knihy 

Do šlechtitelského programu českého teplokrevníka jsou zahrnuti všichni plemenní koně, kteří 

jsou zapsáni do některé z těchto plemenných knih: 

plemenná kniha hřebců (PKH) 

hlavní plemenná kniha klisen (HPK) 

plemenná kniha klisen (PK) 

pomocná plemenná kniha klisen (PPK) 

Pro plemenné knihy použito dále jen PK. 

3. Metody chovu 

Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby. To znamená, že jsou mezi sebou  

připouštěni hřebci z PK hřebců a klisny z hlavní PK (HPK, HPK PRO), PK a pomocné PK (PPK).  
 

4. Ohraničení využitelnosti hřebců 
 

K podpoře čistokrevné plemenitby je použití hřebců jiných plemen vymezeno a ohraničeno. 
 

5. Použití jiných plemen 

Vyjmenovaná plemena, za podmínky splnění stejných kriterií platných pro českého teplokrevníka, 

jsou: anglický plnokrevník, angloarab a jedinci arabského původu, trakénský kůň, holandský 

jezdecký kůň, belgický jezdecký kůň, dánský teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, všechny 

varianty německého jezdeckého teplokrevníka, Zangersheide, švédský teplokrevník, moravský 

teplokrevník, furioso, slovenský teplokrevník, kůň Kinský, kůň velkopolský a polská plemena 

odpovídající kritériím ČT.  

 

    Je požadován stejnosměrný teplokrevný rodokmen (viz.ŘPK, odstavec 6.a, b, c). Ostatní 

plemena, doporučená RPK, schválená předsednictvem, musí splňovat chovný cíl ČT. 
 

6. Hodnocení a testování užitkových vlastností 

U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla, výkonnost a 

zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou uvedeny ve Zkušebním řádu (dále jen ZŘ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7. Metody selekce 
Selekce se provádí na základě informací a výsledků hodnocení.  

 

Hřebečci a hřebci jsou selektováni: 

      - při registraci hříbat 

      - při přehlídkách hříbat pod matkou 

      - při výběru do testační odchovny 

      - při bonitacích v testačních odchovnách 

      - při základních zkouškách výkonnosti 

      - při 70-ti denním testu 

      - při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti 

      - při předvýběrech a výběrech hřebců do plemenitby 

      - na základě informací o potomstvu 

      - na základě zdravotního stavu hřebce a jeho potomstva 
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Klisny jsou selektovány:  

- při registraci hříbat 

- při přehlídkách hříbat pod matkou 

- při zápisu do PK 

- při výkonnostních zkouškách 

- při přehlídkách tříletých klisen 

- při skoku ve volnosti čtyřletých klisen 

- při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti  

- při přeřazování do vyšších oddílů PK 

- na základě informací o potomstvu 
 

 8. Posuzování sledovaných znaků 

U hřebců a klisen se hodnotí dále uvedené znaky tak, aby se vyloučením nedostatků ve stavbě těla, 

mechanice pohybu, v projevech výkonnosti a vyloučením dědičně podmíněných genetických vad  

a chorob zlepšovala kvalita a zdraví chovaných koní. 

   Popis stavby těla a lineární popis se provádí při zápisu do PK. Hodnocení se provádí na  

svodech,  chovatelských výstavách, při zkouškách výkonnosti,  případně na základě individuální 

žádosti u chovatele. 

 

   Hodnocení se provádí dle následujícího schématu: 
 

a) Plemenný typ, pohlavní výraz                                     b1) Hlava 

b) Stavba těla                                                                     b2) Krk 

c) Pravidelnost pohybu                                                     b3) Hřbet a plec 

d) Kmih a elasticita (klus)                                                b4) Rámec 

e) Cval                                                                                b5) Přední končetiny 

f)  Krok                                                                              b6) Zadní končetiny 

g) Skok ve volnosti 

h) Výcvik 

i)  Jezditelnost 

j)  Skoková zkouška pod sedlem nebo drezurní úloha 
 

a) Plemenný typ, pohlavní výraz  
 

žádoucí: moderní typ, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň středního kalibru, s homogenním 

původem, korektní a výrazné linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, pohlavní výraz. 
 

nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubá nebo lymfatická konstituce, dlouhé nebo krátké linie, 

bez pohlavního výrazu, nesourodý původ. 
 

b) Stavba těla 

Cílem je korektní a harmonická stavba bez vad. 
 

b1) Hlava 

žádoucí: ušlechtilá suchá, výrazné oko vyjadřující klid a dobře utvářené nozdry, dobře utvářená 

elastická huba. 
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nežádoucí: nepřiměřená, k tělu velká, neharmonická, bez pohlavního výrazu, s klenbou čela nebo 

nosních partií, se zapadlým nebo vypouleným okem, okem s viditelným bělmem, s rybím okem, 

rozkleslé nebo převislé ucho, krátký koutek. 

 

 

b2) Krk 

žádoucí: dostatečně dlouhý, dobře osvalený, zužující se k hlavě, středně až výše nasazený (téměř 

pravoúhle na plec) v mírném oblouku plynule vystupující z kohoutku, se správně utvářeným a 

volným zátylkem, lehce a pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem. 
 

nežádoucí: nízko nebo vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, chybně vázaný k hlavě (velký 

nebo malý spodní úhel), široký nebo úzký, jelení nebo labutí, silný nebo málo osvalený. 
 

b3) Plec a hřbet 
 

žádoucí: dlouhá a šikmá lopatka s dobrým osvalením plece, výrazný, přiměřeně dlouhý kohoutek 

plynule přecházející v pevný, středně dlouhý, ale pružný hřbet, který plynule pokračuje na     

pevná, dobře vázaná bedra. 
 

nežádoucí: slabá, strmá, krátká lopatka, ostrý nebo nevýrazný kohoutek, rovný, měkký nebo kapří 

hřbet a dlouhá, odsazená bedra. 
 

b4) Rámec 
 

žádoucí: přiměřeně velký kratší obdélníkový, harmonický. 
 

nežádoucí: malý nebo přerostlý, příliš krátký nebo dlouhý, neharmonický. 
 

b5) Přední končetiny 
 

žádoucí: pravidelný postoj, suché výrazné klouby a při pohledu ze strany končetiny kolmo 

směřující k zemi a do středu plece, předrámí má být dlouhé, široké a svalnaté, přední holeň nemá 

být dlouhá, délka nemá přesahovat 2/3 předrámí, spěnka má být zaúhlena v úhlu 45 – 50°, kopyto 

zaúhlené stejně jako spěnka, pravidelné, prostorné s kvalitní rohovinou. 
 

nežádoucí: málo osvalené, dlouhé nebo krátké, špatně zaúhlená spěnka (strmá nebo měkká), 

kopyto tupoúhlé nebo ostroúhlé, lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo prohnutá holeň, 

všechny druhy nepravidelných postojů. 
 

b6) Zadní končetiny 
 

žádoucí: pravidelný postoj, záď mírně šikmá, dlouhá, stehno silné svalnaté, koleno silné, hlezno 

suché, dobře zaúhlené, široké, spěnka a kopyto tvoří dvě stejné poloviny z celkové délky a spěnka 

tvoří úhel 50-55° se zemí, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka . 
 

nežádoucí: všechny druhy nepravidelných postojů, úzké a krátké hlezno, sražená záď, vystouplá 

křížová kost. 
 

c) Korektnost pohybu 
 

žádoucí: zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii. 
 

nežádoucí: krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání. 
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d) Kmih a elasticita pohybu (v klusu) 

žádoucí: dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a energický pohyb 

končetin, výrazný posun od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb předních končetin 

vychází z dobře uvolněné plece. 
 

nežádoucí: s poruchami taktu, málo prostorný, bez kmihu nebo příliš plochý pohyb. 

e) Cval 

žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem 
 

nežádoucí: nekorektní s poruchami nohosledu, s malým posunem, nepružným hleznem, plochým a 

krátkým posunem končetin, málo prostorný 
 

f) Krok 
 

žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s přešlapem 

zadních stop před přední. 
 

nežádoucí: nekorektní, mimochod nebo jeho náznak, kohoutí krok, nákrok, málo prostorný krok, 

krok bez kmihu a energie. 
 

g) Skok ve volnosti 
 

žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, s energickým rychlým odrazem, rychlým 

pohybem  předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se krk a 

snížená hlava, s otevřením úhlu v hleznu, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným 

hřbetem a otevřením úhlu v hleznech při odskoku s následnou dobrou a rychlou technikou při 

skrčení nohou po odskoku, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu. 
 

nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbání, 

vysoký nos během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, bázlivost. 
 

h) Výcvik 
 

žádoucí: charakterní kůň dobře se chovající ve stáji i pod sedlem, nedělající vážné problémy při 

ošetřování, korekturách, kování a veterinárních zákrocích, je přiměřeného temperamentu, tvrdé 

konstituce, učenlivý a dobře krmitelný. 
 

 nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných 

činnostech, bez temperamentu nebo se vznětlivým temperamentem, měkké konstituce nebo 

špatně krmitelný. 
 

i) Jezditelnost 
 

žádoucí: uvolněný, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze, soustředěný na 

jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, je nadán pružností, schopností udržovat takt, se 

skokovými vlohami. 
 

nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním 

rovnováhy, nesoustředěný, na pomůcky jezdce reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně, projevuje 

špatnou mechaniku pohybu, nemůže nebo není ochoten ji předvádět, jde nepravidelně nebo 

v nesprávném nohosledu v některém z chodů, neprojevuje ochotu nebo nemá dostatečnou 

schopnost překonávat překážky. 
 

j) Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha 

žádoucí: ochotný kůň překonávající překážky dobrým stylem a s přiměřeným respektem,  
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pravidelně a uvolněně se pohybuje mezi překážkami, při nájezdech i po doskoku, je dobře  

ovladatelný. V drezurní úloze kůň uvolněný, prostupný s vynikající mechanikou pohybu. 
 

Nežádoucí: neochotný kůň překonávající překážky strnule nebo ploše, má přílišný respekt 

před překážkami nebo je málo respektuje, mezi překážkami nebo při nájezdu spěchá nebo se musí 

nepřiměřeně pobízet, po doskoku prchá nebo ztrácí pravidelnost cvalu, špatně se ovládá. 

V drezurní úloze kůň s vadami mechaniky pohybu, neuvolněný, bránící se pomůckám. 

9. Zdravotní stav 

U plemenných koní požadujeme výborný zdravotní stav prostý geneticky podmíněných vad a 

chorob, dobrou plodnost podmíněnou zdravými reprodukčními orgány. Plemenní koně musí mít 

veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní.  

 

9.1. Výkonnostní zkoušky  hřebců:                                        

a) 70-ti denní test (ZŘ bod 5)  

Majitelé hřebců předloží s přihláškou k předvýběru protokol vypracovaný veterinární komisí 

jmenovanou předsednictvem SCHČT. 

b) sportovní testace v KMK 

Hřebec musí splňovat nároky na zdravotní stav uvedený v aktuálních pravidlech KMK. 

 

10. Akcelerační program 

Akcelerační program je výběrovým programem. Cílem programu je urychlit selekční práci 

v chovu sportovních koní. Je snahou vytvořit tzv. plemenné jádro – s prokázanou sportovní 

výkonností a kvalitním rodokmenem. Svaz ČT usiluje o vytvoření takových podmínek pro své 

členy, aby mohly být prověřené klisny zapouštěny prověřenými hřebci. 
 

 

Podmínky pro výběr plemenných koní do Akceleračního programu (dále AP): 

A) Plemenní hřebci:                                                                                                                  

Vlastní výkonnost nebo výkonnost potomstva – absolvování v jednom roce minimálně 3  

                                    parkurů st.“T“ (150 cm) buď s umístěním do 5.místa nebo s  

                                    celkovým součtem max. 8 tr.bodů nejméně ze tří základních kol 

                                    -    absolvování 3 drezurních soutěží výkonnostního stupně “T“(IM I)  

                                         se ziskem min. 70% bodů 

- vítěz finále KMK 6-ti letých v ČR (skoky) 

- v soutěžích všestrannosti dosažení výkonnosti stupně CIC** nebo 

CNC** (dokončení v první polovině startujících koní, kteří soutěž 

dokončili) 

 

Potomstvo – dle ASH nebo dle BLUP první 4 hřebci (spolehlivost u BLUP větší než 0,6) 

 

Selekce hřebci: po 7 letech v plemenitbě, kteří budou mít po tomto období méně než 30 hříbat 

nebo 7 klisen zapsaných v PK, budou z AP vyřazeni. 

 
      

B) Plemenné klisny HPK a PK s oboustranně prokazatelným minimálně čtyřgeneračním původem:  

                             - s vlastní výkonností stupně „S“ a vyšší, které dokončily minimálně 3 parkury  

                         stupně „S“ s celkovým součtem  max. 12 tr.bodů ze tří základních kol 
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                               skákání nebo v drezuře dokončily úlohu stupně “S“ minimálně s 65 % bodů  

                               nebo dokončily soutěž ve všestrannosti CIC* v první polovině pořadí  

                               účastníků, kteří soutěž dokončili nebo dokončily minimálně 2 kompletní 

                               soutěže v zápřeži stupně „T“  

                             - s výkonností potomstva minimálně na úrovni matek ve skoku, drezuře,  

                                všestrannosti, zápřeži 

                             - vítězka celostátní přehlídky tříletých klisen pořádané SCHČT  

                             - tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšší 

                             - klisny, které mají min.2 potomky (hřebce, klisny) po základních  

                               výkonnostních zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšším 

                             - klisny, které se umístily do 3.místa ve finále ČR Soutěže skoku ve volnosti  

                               čtyřletých klisen ČT 

                             - klisny,  které se umístily do 3. místa ve finále KMK  4, 5, 6-letých  

                             - dříve zapsané do SPK 

                             -  klisny, které mají syna zapsaného v PKH   

                             -  klisny, které obdobných výsledků dosáhly v zahraničí po posouzení  

                               souměřitelnosti těchto výsledků RPK      
 

C) Selekce: 

 Hřebci: po 7 letech v plemenitbě, kteří budou mít po tomto období méně než 30 hříbat nebo 7  

              klisen zapsaných v PK, budou z AP vyřazeni 

 
Statut preferovaného hřebce = plemenný hřebec doporučený RPK ČT a schválený předsednictvem 
SCHČT pro plemenné klisny zapsané v HPK ČT, v HPK ČT PRO nebo v AP ČT v majetku člena SCHČT. 
 

 

11. Odhad plemenné hodnoty 

Odhad plemenné hodnoty probíhá na základě výsledků sportovní testace koní ve skokových 

soutěžích. Sportovní testace je zkouškou výkonnosti sportovních koní (§ 8 zákona č.154/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů).  

 

Odhad plemenné hodnoty je vypočítáván metodou BLUP Animal model každoročně ve spolupráci 

s VÚŽV Praha Uhříněves a s Mendlovou univerzitou v Brně.  Podstatou metody BLUP je 

současný odhad jak plemenných hodnot (náhodných efektů), tak i efektů fixních v jednom kroku 

pomocí lineárních modelů se smíšenými efekty. Princip BLUP Animal modelu je zveřejněn na 

webových stránkách SCHČT.  Metodika i výsledné hodnoty Relativní plemenné hodnoty jsou 

každoročně zveřejňovány na internetových stránkách SCHČT a v ročence SCHČT a jsou tak 

zpřístupněny chovatelské veřejnosti. 

 

12. Testační odchovny 

Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným SCHČT. Tento řád 

upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu. 

Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného 

získávání informací o kvalitě rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené 

plemenitbě a akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti 

plemenných hřebců a matek a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných 

podmínkách. 
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Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a základní 

zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky plemene ČT jednoho ročníku. 

Testační odchovna musí být vybavena minimálně: 

- řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na jednoho hřebečka:     

  0,3 ha / do 1 roku stáří,  0,4 ha/ od 1 roku do 3 let 

- vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování 

- pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní 

- pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového projevu 

- možností odděleného odchovu jednotlivých ročníků  

- kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při ošetření 

drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře.  

 

Pro vykonávání základních zkoušek výkonnosti - možnost boxového ustájení s kapacitou 

minimálně 10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a 

kvalitní jezdecký personál. Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečné 

zkoušky. 

 

      Dočasné opuštění testační odchovny na dobu nezbytně nutnou je možné za účelem 

veterinárního ošetření, předvýběru hřebců do plemenitby, výstavy. Podmínkou je souhlas 

chovatelské komise SCHČT. Toto opuštění odchovny se nepovažuje za přerušení testování 

v testační odchovně. 
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ZKUŠEBNÍ ŘÁD 
 

ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 
 

Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování 

výkonnostních zkoušek a zásady určování hodnotitelů a složení hodnotitelských komisí. 

Hodnotitelem může být člen SCHČT s profesní kvalifikací 41_002_M Hodnotitel koní dle zákona 

č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o 

uznání výsledků dalšího vzdělávání) nebo jiná odborná osoba (člen RPK) schválená 

předsednictvem SCHČT. Hodnotitel provádí činnost pro něj vyplývající ze ŠP a ŘPK zejména 

v určené oblasti. Ten, kdo provádí výběr a určování hodnotitelů nebo členů hodnotitelské komise, 

je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. Hodnocení je prováděno známkami v rozsahu 1 -10 

bodů. 

STUPNICE: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř dobrý, 6 – uspokojivý,             

5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – velmi špatný 

 
 

1. Hodnocení hříbat pod klisnou 

Hodnocení provádí hodnotitel při registraci hříběte, na svodech a přehlídkách a při výběru 

hřebečků do testační odchovny. 

Hodnocení na svodech a přehlídkách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, provádí minimálně 

tříčlenná komise určená chovatelskou komisí předsednictva SCHČT. 

Hodnocení je provedeno dvěma známkami 1- 10 bodů.  

 - První známka zahrnuje vyjádření žádoucího typu, korektnost postoje, harmonický a tělesný 

vývin. Posuzování se provede u klisny při jejím postavení, zpravidla na tvrdém podkladu. 

Posuzuje se současně zdravotní stav hříběte. 

- Druhá známka je pak ohodnocení mechaniky pohybu v kroku a v klusu. Posuzování mechaniky 

pohybu se provádí při předvádění klisny a pohybu hříběte vedle ní. 
 

2. Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na svodech a přehlídkách 
 

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise složená z členů RPK nebo předsednictva 

SCHČT nebo členů SCHČT splňujících podmínky odbornosti hodnotitele.  

Při svodech a přehlídkách určuje další hodnotitele chovatelská komise. 

Při akcích přesahujících svým významem rámec chovatelské oblasti nebo při celostátních akcích, 

určuje členy hodnotitelské komise předsednictvo SCHČT na základě návrhu chovatelské komise 

SCHČT. 

 

Hodnocení na přehlídkách je určováno směrnicemi SCHČT a pořadatele. Hodnocení směřuje 

zpravidla k určení vítěze (šampiona, šampionky) a dvou dalších umístěných (vicešampiona, 

vicešampionky). 

Výše uvedené tituly při celostátním hodnocení v rámci plemene ČT může udělit pouze SCHČT. 
 

 

Hodnocení: 

1. plemenný typ a pohlavní výraz - součástí je i hodnocení rámce a rodokmenu, vývinu a 

zdravotního stavu. 

2. tělesná stavba - posuzování těchto znaků se provádí na tvrdém podkladu. 
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3. posouzení mechaniky pohybu v kroku a klusu - posouzení se provádí při předvedení na ruce na 

vhodném terénu. 

Slovní hodnocení je veřejné.  
 

 

3. Hodnocení klisen při zápisu do PK 

Hodnocení provádí hodnotitel. 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 8. ŠP Posuzování sledovaných 

znaků pod body  a), b1-6), d), f). 

Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí  

na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky d) kmih a elasticita pohybu v klusu a f) krok 

při předvedení na ruce na rovném a pevném terénu.  

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK.  

Při výsledném hodnocení se zohledňuje celkový vývin a soulad. Současně s tím se provádí 

lineární popis.  

 

4. Předvýběry hřebců do chovu  

Hřebce k předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného předsednictvem SCHČT. 

 

a) První předvýběr je pro dvouleté hřebce. V zemském chovu vybírají hřebce hodnotitelé chovu 

koní, či pracovníci pověření předsednictvem SCHČT. V testačních odchovnách navrhuje 

hřebce pověřená komise, vždy na žádost majitele hřebce. Předvybraní hřebci musí být 

odpovídajícího typu, bez hrubých vad zevnějšku, zdraví, mít sestouplá obě varlata a 

pravidelný skus. 

b) Druhý předvýběr proběhne na předsednictvem SCHČT určeném místě zpravidla v zimním 

termínu. Součástí přihlášky musí být chovatelem předložen protokol o zdravotním stavu 

hřebce. 

         Hodnotí nejméně tříčlenná komise jmenovaná předsedou SCHČT. 

       Při předvýběru se hodnotí plemenný typ, stavba těla a mechanika pohybu (ŠP bod 8.a,b,c,d,f) 

       na tvrdém podkladu, skok ve volnosti (ŠP bod 8.g) podle metodiky uvedené v hodnocení 

       70-ti denního testu na dráze podle přílohy č.1.(70-ti denní test) na překážkách základní  

       výšky 110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10  cm.  Po oboustranné dohodě komise a  

       majitele lze  absolvovat výšku do 150 cm. Hřebci drezurního směru budou skákat ve  

       volnosti maximálně do výšky 110 cm a předvedou mechaniku pohybu při lonžování na  

       kruhu o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem. 

 

Prémiovaní hřebci budou zapsáni do PKH ČT a bude mít předvýběr akceptovaný PK ČT a 

doporučení RPK ČT. Předvýběr i prémie se může týkat i importovaných hřebců plemenných knih 

(viz.odstavec 5 ŠP). Prémií se rozumí udělení výběru na následující připouštěcí sezonu. Pro 

udělení výběru v dalších letech musí hřebec absolvovat v roce zápisu do PKH úspěšně 70-ti denní 

test a ZV na jeho závěr, nebo v dalších letech splnit podmínky pro udělení výběru (KMK nebo 

sportovní testace). Do té doby je výběr až do splnění podmínek pozastaven. Výsledné vyjádření 

bude: 

                                          - slovní:  předvybrán – nepředvybrán 

- písemné: protokol 

c) Třetí předvýběr se provádí před zahájením 70-ti denního testu v místě jeho konání. Je určen 

pouze pro hřebce, kteří  byli předvybráni. Tito hřebci pak mohou nastoupit do 70-ti denního testu. 

 

 



   

13 

 

5. Zkouška výkonnosti hřebců 70-ti denním testem 
 

   Před nástupem hřebce do 70-ti denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat 

ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe 

nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně 

korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. 

Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.  

 

70-ti denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí 

SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro 

zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let. 

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob. 

Po 30-ti dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne se posuzuje 

stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou 

komisí. 

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské 

komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit. 

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti. 

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v závěru testu jsou:  

       - plemenný typ, pohlavní výraz  

         - stavba těla 

- výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce 

- celkový dojem a vývin 

Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. 

Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek  h) za výcvik a i) jezditelnost                 

a používá desetibodovou stupnici. 

 

Plemenný typ, pohlavní výraz (a) 

Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.  

Stavba těla  (b) 

   Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP. 

   Hodnotí se samostatně znaky  b1)-b6) 

   Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu. 

Výkonnost   (c,d,e,f,g,h,i,j) 

  Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.  

   Pravidelnost pohybu (c) 

  Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu. 

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d) 

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu  

v průběhu zkoušek  g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a  j) skokové zkoušce pod sedlem, u 

hřebců drezurního směru také v drezurní úloze. 

Cval (e) 

  Hodnotí se v průběhu zkoušek  g), i), j). 
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  Krok (f) 

Hodnotí se po provedení hodnocení znaků  a) a  b) při předvedení na tvrdém podkladu a  

v průběhu zkoušek  i) a  j). 
 

  Skok ve volnosti (g) 

Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ  

vypouštěním z ruky před překážkami. 

Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má 

povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 

cm. 

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí 

s hodnocením 0 bodů. 
 

  Výcvik  (h) 

 

Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů: 

- charakter koně ve stáji 

- charakter koně pod sedlem 

- chování při korekturách a kování  

- temperament 

- konstituce 

- krmitelnost 

- učenlivost 

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu. Tyto známky 

mohou být kontrolovány zkušební komisí s možností opravy. 

 

  Jezditelnost (i) 

 

Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních 

jezdců. 

Známka hodnotí : 

- uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně 

- soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat 

- pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev) 

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého 

výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky. 

Koně mohou být bez jezdce uvolněni v délce do 15 minut. 

Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, 

a to ne déle jak 30 minut. 

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ. 

 

 

  Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j) 

 

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro 

drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je 

uvedena v příloze jako „Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70-ti denním 

testu“ 
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Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce 

drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto 

zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška 

stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm. 

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí 

s hodnocením 0 bodů. 

 

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a 

překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 

bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho 

skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho 

ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny 

žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro 

skokovou zkoušku a jen na předních končetinách. 
Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.  

 

Celkový dojem a vývin  (IV)  

Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP. 

Známka vychází z hodnocení za: 

- plemenný typ a pohlavní výraz 

- stavbu těla 

- mechaniku pohybu 

- projev hřebce v průběhu celých ZV 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně 

dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením  min.7,1b. - za a) a b)   a 

známka ze zkoušek je min.6,1b. – za c) až j) – viz. ŘPK, bod 6.a). 

 

 

Struktura a významnost posuzovaných znaků, vlastností a zkušebních disciplin při zkouškách 

výkonnosti : 

Posuzovaný znak, vlastnost, zkušební 

disciplina 

Dílčí významový 

součinitel 

Celkový významový 

součinitel 

 I. TYP A POHLAVNÍ VÝRAZ  (a)  1 

                                                               

II. STAVBA TĚLA (b) 

         b1)   Hlava 

         b 2)  Krk 

         b 3)  Plec a hřbet 

         b 4)  Rámec 

         b 5)  Přední končetiny 

         b 6)  Zadní končetiny 

 

 

 

 

 

 

 

1 

III. VÝKONNOST  
 3 

    c) pravidelnost pohybu  1 

    d) kmih a elasticita – klus  1 

    e) cval  1 

    f) krok  1 

    g) skok ve volnosti  1 
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    h) výcvik:  temperament 
 

                      charakter ve stáji 

                      charakter pod sedlem 

                      charakter při kování 

                      ------------------------- 

                       charakter celkem 

 

                      konstituce 
 

                      krmitelnost 
 

                      učenlivost 

                     -------------------------- 

                       celkem 

    

4 

 

 

 

 

 

4 
 

3 
 

             1 
 

4 
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0,5 

        i) jezditelnost  1 

        j) skoková zkouška pod sedlem,  

           drezurní úloha  

 1,5 

IV. CELKOVÝ DOJEM A VÝVIN   
 1 

 

6.  Základní zkouška výkonnosti 

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do 

HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži) a  pro tříleté 

hřebce odchované v testačních odchovnách. 

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi 

schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 

3-členná. Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise. 

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška 

výkonnosti. 

Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen. U konání 

výkonnostních zkoušek klisen pro spřežení nerozhoduje počet klisen. Počet klisen na 

posledních 2 zkouškách v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen.  

 

         Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž 

nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů. 

 

 Zkouška pod sedlem : 
Požadavky:       1) Skok ve volnosti 100-110-120 cm, šířka 110 cm – viz.příloha 1 ZŘ 

                         2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti – úloha viz. příloha 2 ZŘ  

                         3) Kavaletová řada – viz. příloha 1 ZŘ 

                         4) Postupová řada – viz. příloha 1 ZŘ 

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. 

Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala  výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí 

s hodnocením 0 bodů. 
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Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při 

zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné 

otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. 

Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny 

 

Hodnotí se:       - mechanika pohybu při drezurní úloze  

                          - vrozené schopnosti 

                          - pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 

                          - skokové vlohy 

                          - připravenost 

  Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu. 

Zkouška v zápřeži : 

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo 

poprsní postroje).  

Jízdárna: 40 x 100 m. 

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená – viz. příloha 2 ZŘ. 

Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – viz.příloha 1 ZŘ 

- předepsaný chod : klus 

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. 

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 

Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby 
 

Hodnotí se:  1. mechanika  pohybu a ovladatelnost         koef. 0,4  

                    2. schopnosti, ochota                                    koef. 0,4 

                    3. připravenost                                              koef. 0,2 

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je 

výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání. 

Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. 

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba 

provozující testační odchovnu. 

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje 

předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, 

členové SCHČT a hodnotitelé. 

Hodnocení je stejné jako při zkoušce  pod sedlem  u klisen a je doplněno o známky: 

- za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou 

- za stavbu těla - hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou 

- za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 

Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. 

 

7. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách 

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní 

hodnocení provádí hodnotitelé určení chovatelskou komisí. Komisi určuje na návrh chovatelské 

sekce předsednictvo SCHČT. 

Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4.generace předků 

splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31.října 
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ve stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT 

jednoho ročníku, aby mohl být test zahájen. 

Hodnocení v testační odchovně se provádí: 

-u odstávčat po ukončení naskladnění 

 Posuzuje se: 1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu 

                      2) mechanika pohybu v kroku a v klusu na tvrdém podkladu 

Hodnotí se dvěma známkami 1- 10. 

-u hřebečků jednoletého a dvouletého ročníku před zahájením a po ukončení pastevního období 

 Posuzuje se:  1) vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost 

                           pohybu na tvrdém podkladu 

                       2) mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek – dle plánku v příloze 1 ZŘ 

                            překážka je vysoká: jednoletý ročník – 60-80 cm 

                                                             dvouletý ročník - 100 cm 

Hodnotí se dvěma známkami 1- 10. 

-u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního období  

   Hodnocení: viz.Základní zkouška výkonnosti hřebců. 

Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem. 

Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou 

provádí tříletý ročník.  

Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně nebo je vyřazen po úhynu. 

 

8. Hodnocení hřebců před zápisem do plemenné knihy 

Toto hodnocení se provádí u hřebců, jejichž majitelé žádají o zápis do plemenné knihy hřebců, po 

splnění výkonnostních kritérií v KMK nebo po sportovní testaci a u dalších hřebců splňujících 

všechny podmínky zápisu do plemenné knihy hřebců a nebyl u nich posuzován plemenný typ a 

pohlavní výraz, stejně tak jako stavba těla. 

Majitelé hřebců musí doložit protokol o zdravotním stavu hřebce, ne starší 6-ti měsíců.  Hřebec 

musí být zdráv a prost zjevných a geneticky podmíněných vad, zlozvyků a chorob.  

Hodnocení provádí tříčlenná komise složená ze členů RPK, předsednictva, hodnotitele. Komisi 

určuje předsednictvo. 
 

Hodnotí se  - plemenný typ, pohlavní výraz (a), rodokmenová hodnota 

                   - stavba těla (b)  b1 až b 6 - hodnocení se provádí na pevném podkladu podle zásad  

                      uvedených ve ŠP 

                   - kmih a elasticita (v klusu)  d) s přihlédnutím k metodice posouzení bodu c) 

                   - krok  f) 

Známky jsou zaneseny do protokolu o tomto hodnocení. 

Zápis hřebců, kteří se nezúčastnili druhého předvýběru hřebců do PKH, musí být uskutečněn 

nejpozději do 31.3. daného roku. 

Hřebcům zapsaným do PKH je na žádost majitele každoročně udělen výběr pro klisny ČT. 
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Úlohy pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti 
 

 

Pod sedlem (20 x 60 m) V zápřeži (40 x 100 m) 

A vjezd středním krokem A vjezd pracovním klusem 

X stát, pozdrav, středním krokem vchod X stát, pozdrav, krokem vchod 

C na pravou ruku C na levou ruku 

M Pracovní klus lehký 1x kolem H pracovní klus 

MXK změnit směr – kroky a rámec prodloužit FM střední klus 

K pracovní klus lehký M pracovní klus 

A velký kruh 1x kolem (20 m) HK střední klus 

A pracovní cval – velký kruh 1x kolem 

(20 m) 
K pracovní klus 

FM pracovní cval – skoky a rámec 

prodloužit 
A pracovní krok 

MC pracovní cval FXH střední krok 

C pracovní klus lehký H pracovní klus 

HXF změnit směr –  kroky a rámec  

prodloužit 
MF střední klus - zvýraznit 

F pracovní klus lehký F pracovní klus 

A velký kruh 1x kolem (20 m) KH střední klus - zvýraznit 

A pracovní cval a velký kruh 1x kolem (20 

m) 
H pracovní klus 

A přímo C velký kruh (průměr 40 m) 

KH pracovní cval – skoky a rámec 

prodloužit 
C přímo 

HC pracovní cval MXK střední klus 

C pracovní klus lehký K pracovní klus 

MXK změnit směr – kroky a rámec prodloužit A velký kruh (průměr 40 m) 

K pracovní klus  A přímo 

HK střední krok, nechat vytáhnout otěž  C ze středu 

K střední krok a otěže zkrátit X stát 

A ze středu X odjezd krokem 

X stát, pozdrav, odjezd volným krokem na 

dlouhých otěžích 
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Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru 

 v 70-ti denním testu 
 

 

 

Pod sedlem (20 x 60 m) 

A vjezd středním krokem 

X stát, pozdrav, středním krokem vchod 

C na pravou ruku 

M pracovní klus lehký 1x kolem 

MXK změnit směr – kroky a rámec prodloužit 

K pracovní klus lehký 

A velký kruh 1x kolem (20 m) 

A pracovní cval – velký kruh 1x kolem 

(20 m) 

FM pracovní cval – skoky a rámec 

prodloužit 

MC pracovní cval 

C pracovní klus lehký 

HXF změnit směr –  kroky a rámec  

prodloužit 

F pracovní klus lehký 

A velký kruh 1x kolem (20 m) 

A pracovní cval a velký kruh 1x kolem (20 

m) 

A přímo 

KH pracovní cval – skoky a rámec 

prodloužit 

HC pracovní cval 

C pracovní klus lehký 

MXK změnit směr – kroky a rámec prodloužit 

K pracovní klus  

HK střední krok, nechat vytáhnout otěž  

K střední krok a otěže zkrátit 

A ze středu 

X stát, pozdrav, odjezd volným krokem na 

dlouhých otěžích 
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ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY 
 

ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 

 
1. Základní aspekty řádu plemenné knihy 

Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, 

plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá 

ustanovení citovaného zákona, dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl a Šlechtitelský 

program plemene český teplokrevník. 

 

2. Účel řádu plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika a členění 

2.1. Účelem ŘPK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně 

chované populace plemene český teplokrevník v zájmu zvyšování výkonnosti a  

konkurenceschopnosti. 

2.2. Pro naplnění tohoto úkolu Svaz chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT), který je 

nositelem PK: 

- stanoví ŠP a chovný cíl, včetně programů a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a 

testování vlastností (interiéru) a tělesných znaků (exteriéru) 

- usměrňuje a hodnotí vývoj plemene 

- registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK  

- registruje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat  

- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace a podílí se 

na jejich výběru 

- navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání   

- zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK ve spolupráci s organizací určenou k vedení 

ústřední evidence (dále jen ÚE), případně dalšími subjekty vybranými předsednictvem 

SCHČT 

- plemenná kniha je přístupná pro všechny chovatele  
 

 

3. Chovná populace  

K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) zapsaní v plemenné knize českého 

teplokrevníka. Dále jedinci vyjmenovaných plemen a zemských variant ze zahraničí, kteří byli  na 

základě bodu 5 ŠP do plemenných knih ČT zapsáni. 

 

4. Forma vedení plemenné knihy 
Plemenná kniha je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována nově 

získanými a převzatými daty. 

Správu, údržbu a novelizaci software zajišťuje SCHČT ve spolupráci s jinými organizacemi. 
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5. Členění plemenné knihy (PK) 

PK se člení na : -  plemennou knihu hřebců (PKH) 

                          - hlavní plemennou knihu klisen (HPK) a její vyšší oddíl (PRO) 

                          - plemennou knihu klisen (PK) 

                          - pomocnou plemennou knihu klisen (PPK) 

 

6. Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců (PKH) 

Do PKH může být zapsán hřebec s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků a 

splňuje podmínky dané v bodu 9 ŠP (zdravotní stav). 

 

 

 

 

OTEC 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

MATKA 

 

OTEC 

  

 

  

 

 OTEC  

 

 OTEC 

matka po hřebci nebo 

reg.č.* 

* reg.č. = u tuzemských klisen výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku, u zahraničních klisen identifikační 

číslo klisny  

Hřebec může být zapsán do PKH na základě písemné žádosti majitele a na doporučení RPK, po 

schválení předsednictvem SCHČT. 

RPK zkontroluje, zda hřebec splňuje veškeré podmínky pro zápis a zváží jeho vhodnost a 

využitelnost pro realizaci šlechtitelského programu. K tomu jí musí majitel hřebce poskytnout 

veškeré potřebné doklady a výsledky vyšetření včetně potvrzení zdravotního stavu (hřebec, který 

byl zapsán v zahraniční PK v rámci PK uznávaných SCHČT není požadováno RTG vyšetření). 

Pro zápis hřebců do plemenné knihy hřebců platí dále tyto podmínky: 

a)  Hřebci  po absolvování 70-ti denního testu - byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek 

za  a)  a  b) 

- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek za  c) až j) 
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b)  Hřebci předvybraní s prémií 

Pokud dosáhli hodnocení při zápisu do PK nejméně 8,5 bodu za a) a g) a 7,5 bodu za b) a byl jim 

udělen výběr a prémie na jedno následující připouštěcí období s povinností absolvovat 70-ti denní 

test ukončený zkouškami výkonnosti. 

 Zápis hřebců do PKH ČT, na něž se vztahuje odstavec a, b) se provádí na žádost majitele ihned 

po skončení zkoušky 70-ti denním testem. U hřebců, na něž se vztahuje odstavec b) po udělení 

výběru na určitou dobu. 

 

c) Hřebci po absolvování KMK 

- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek a) a b) 

- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f) 

- umístili se ve finále  5-letých ve skoku na 1. místě a 6-letých KMK ve skoku do 3. místa  nebo             

byli vítězi těchto ročníků v drezúře a všestrannosti. 

 

d)  Hřebci po sportovní testaci 

- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za  a)  a  b) 

- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek  d)  a  f) 

- dosáhli výkonnosti: 

ve skákání:  hřebci do 8 let věku - v soutěžích obtížnosti 140 cm, hřebci   starší  v soutěžích 

obtížnosti “T“ 150 cm a vyšších,  absolvovali v jedné sezoně minimálně tři soutěže buď s 

umístěním do 5.místa nebo s celkovým součtem  max. 12 tr.bodů ze tří základních kol 

 

v drezúře: v jedné sezoně absolvovali tři soutěže IM a vyšší s hodnocením vyšším než 60% b. 
 

ve všestrannosti: v průběhu dvou let dokončili nejméně 2 soutěže CIC** nebo CNC** a 

v soutěžích se umístili v prvé polovině startujících, kteří soutěž dokončili. 
 

v zápřeži: absolvuje 5 kompletních soutěží stupně T v průběhu dvou let. 

 

e) Hřebci importovaní 

- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) 

- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f) 

- splňují kriteria uvedená v předcházejících odstavcích a), c), d), nebo na  základě doporučení 

RPK a schválení předsednictvem SCHČT. 

 

f) Hřebci anglického plnokrevníka a arabští hřebci 

- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek za a) a b) 

- byli ohodnoceni známkou 6,1 a vyšší u známek d) a f) 

–  projevují, že by mohli být přínosem pro zlepšení požadovaných vlastností ČT 
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–  podmínka pro hřebce anglického plnokrevníka: generální handicap na rovině min. 85, 

generální handicap na překážkách min. 65 nebo sportovní výkonnost (KMK, ostatní sportovní 

soutěže viz. body c, d) 

g) Hřebci, u nichž jsou k dispozici jen importované inseminační dávky 

–  mohou být zapsáni na základě písemné žádosti dovozce po doporučení RPK a schválení 

předsednictvem SCHČT. 

- dle zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17, 2a) 

lze používat pouze sperma plemeníků, zapsaných v ústředním registru plemeníků 

 

7. Podmínky pro zápis do plemenných knih klisen 

Podmínkou zápisu klisny je: 

a) Hlavní plemenná kniha klisen (HPK): 

- klisna má oboustranně prokazatelný minimálně 4generační původ (viz. tabulka) 

- výsledná známka při zápisu klisny do HPK ČT nesmí být nižší než 7,1 b. 

- absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším 

- má minimální KVH 159 cm 

 

 

 

 

OTEC 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

MATKA 

 

OTEC 

  

 

  

 

 OTEC  

 

 OTEC 

matka po hřebci nebo reg.č.* 

* reg.č. = u tuzemských klisen výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku, u zahraničních klisen identifikační 

číslo klisny  

Součástí HPK je její vyšší oddíl. Do tohoto oddílu jsou zařazovány klisny zapsané v HPK, které 

splňují některou z podmínek AP ČT. Klisny zapsané v tomto vyšším oddílu HPK budou nazvány a 
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v potvrzení o původu označeny jako klisny prověřené na vyšším stupni. V potvrzení o původu 

jejich potomstva budou označeny symbolem PRO. 

 

b) Plemenná kniha klisen (PK) 

- klisna má minimálně 3-generační původ, kdy otec a otcové matek v přímé mateřské linii 

nejméně do 3.generace předků přísluší k danému plemeni  nebo k plemenům vyjmenovaným v ŠP 

bod 5 

- výsledná známka při zápisu klisny do PK ČT nesmí být nižší než 6,1 b. 

- má minimální KVH 157 cm 

 

 

 

 

OTEC 

 

  

 

  

 

 

 

 

MATKA 

 

OTEC 

 

 

 OTEC 

 

matka po hřebci nebo 

reg.č.* 

* reg.č. =  u tuzemských klisen výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku, u zahraničních klisen identifikační 

číslo klisny  

c) Pomocná plemenná kniha klisen (PPK) 

- klisna má oboustranně prokazatelný minimálně 2 generační původ 

- výsledná známka při zápisu klisny do PK ČT nesmí být nižší než 5,1 b. 

- má minimální KVH 156 cm 

 

OTEC 

 

 

 

 OTEC 

matka po hřebci nebo reg.č.klisny * 

* reg.č. = u tuzemských klisen výžeh v pravém sedle nebo výžeh na pravém krku, u zahraničních klisen identifikační 

číslo klisny  
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Zápis klisen v teplokrevném typu do PPK ČT proběhne na základě individuálního posouzení 

Radou PK ČT po zaslání kompletního původu posuzované klisny. 

 

Přeměření  klisen z PPK a PK je možno uskutečnit nejdříve po dvou letech od zařazení klisny do 

PPK. 

 

8. Plemenná kniha dále zahrnuje 

 

- rejstřík chovatelů (dále jen RCH) 

- plemenný registr (dále jen PR)   

- připouštěcí rejstřík (dále jen PřR) 

 

V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří přihlásí své koně do PK ČT. 

 

 V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby 

vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK,  je 

nadále vedeno v PR. 

SCHČT  může odmítnout registraci samčího a samičího potomstva hřebců, jejichž hodnocení není 

v souladu s šlechtitelským programem, zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva nebo jeho 

zdravotní stav. 

 

V PřR jsou evidována veškerá připouštění, včetně provedených inseminací a transferu embryí. 

Připouštěcí rejstřík vydává Pověřená osoba pro každého hřebce, kterému byl udělen výběr pro 

příslušný rok, a distribuuje jej prostřednictvím Uznaného chovatelského sdružení (SCHČT). 

Držitel hřebce jej řádně vyplněný odevzdá nejpozději do 30.11.roku, pro který byl vydán, zpět 

Uznanému chovatelskému sdružení (SCHČT). V případě pozdního odevzdání připouštěcího 

rejstříku bude držiteli účtována sankce ve výši 5.000,- Kč. 

PřR je průpisový a obsahuje 3 kopie: 

 - prvopis je po připouštěcím období zaslán prostřednictvím SCHČT do ÚE, kde je archivován.  

 - 1.průpis je archivován po skončení připouštěcího období u SCHČT. 

 - 2.a 3.průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2.průpis je  hlášenkou o narození hříběte a výsledku 

připouštění. Tento průpis zašle majitel klisny po zjištění výsledku připouštění – nejpozději však do 

14-ti dnů po narození hříběte hodnotiteli chovu koní dané oblasti. 

 - 3.průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro zápis do 

ústřední evidence a vystavení potvrzení o původu. 

 

9. Údaje evidované v plemenné knize 

 

 a)  identifikační číslo koně 

 b)  číslo ÚRP a jméno v PKH  

 c)  datum narození (den, měsíc, rok) 

 d)  plemeno a pohlaví 
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 e)  základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné  rozměry, číslo čipu 

(elektronického identifikátoru) 

 f)   výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy 

 g)  identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky 

 h)  jméno a adresa chovatele 

 ch) jméno a adresa majitele - aktuální stav 

 i)  datum zápisu do plemenné knihy 

 j)  datum a důvod vyřazení z plemenné knihy 

 k)  u koní získaných po inseminaci a embryotransferu výsledek ověření původu podle DNA  

 l)  výsledky v chovu, popř.výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně 

 m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu 

 n) záznam o zdravotním stavu hřebce v průběhu připouštěcího období, o březosti a natalitě klisen  

     a o výskytu geneticky podmíněných vad a chorob 

  

Změny údajů v plemenné knize: 

Změna majitele nebo jeho adresy 

- změnu nahlásí nový majitel na předepsaném formuláři „HLÁŠENÍ ZMĚNY“, a tato se provede 

na základě předložení originálu POP a Průkazu koně. Tento úkon je zpoplatněn. 

 

Změna umístění hřebce 

- změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný rok, 

nejpozději do 31.12. předchozího roku. Změna v průběhu připouštěcího období musí být 

nahlášena okamžitě, a to písemnou formou na adresu SCHČT. 

 

Změna záznamů o výsledcích 

- provádí se na základě žádosti majitele 

 

Odhlášení klisny 

 -    odhlášení klisny provede písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku 

- pro ostatní změny se mohou využít výstupy ÚE 

 

Znovuzapsání klisny 

-     klisna může být po zaplacení příslušného poplatku znovu zapsána 

 

10.  Orgány plemenné knihy 

 

Předsednictvo SCHČT 

Předsednictvo SCHČT je voleno na čtyři roky konferencí SCHČT a je devítičlenné. 

Tvoří jej - předseda a místopředseda 

              - dva členové chovatelské komise  

              - dva členové komise pro odchov a výcvik 
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              - dva členové komise propagace a marketingu 

              - člen komise pro dotační politiku, legislativu a vzdělávání 

Ve vztahu k realizaci ŠP a ŘPK jsou jeho pravomoci a povinnosti obsahem těchto dokumentů a 

ZŘ. 

 

 

Rada plemenné knihy (RPK)  

RPK, osoba odborně způsobilá dle zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 

hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je jmenována na 4 roky, a je pětičlenná. Předsedu a členy jmenuje a 

schvaluje předsednictvo  SCHČT. 

RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje metodické a organizační postupy, 

zásady kontroly užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, kontroluje jejich plnění a 

stanovuje podmínky ke zkouškám výkonnosti. 

RPK má právo ze závažných důvodů navrhnout pozastavení nebo zrušení členství v SCHČT. K 

těmto důvodům patří  např.výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky 

v evidenci, porušování řádu PK apod. Ze  stejných důvodů je možné navrhnout pozastavení nebo 

zrušení zápisu koní do PK ČT. Vše pak předkládá ke schválení předsednictvu SCHČT. 

 

Hodnotitelské komise 

Členy hodnotitelské komise mohou být pouze osoby odborně způsobilé. Zásady pro jejich 

určování a práci určuje Šlechtitelský program a Zkušební řád.  

Dozorčí komise 

Dozorčí komise je tříčlenná a je volena na 4 roky konferencí delegátů. 

 

11. Vystavování dokladů o původu 

Potvrzení o původu je oprávněn vystavovat a potvrzovat výhradně  SCHČT, a to pouze na 

plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo. 

  Oficiální doklad je: 

 Potvrzení o původu koně – tento doklad vydává SCHČT na všechny mladé a dospělé koně, 

jejichž majitelé jsou členy dle  čl.13.  Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a 

označení hříběte a po  zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu SCHČT, u starších  koní 

musí žadatel předložit objednávku (žádost) s originálem  připouštěcího lístku.  Tento doklad má 

platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, 

likvidacích  pojistných událostí, atd. 

Při ověřování původů může SCHČT požadovat ověření původu podle DNA (mikrosatelity). 

U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení  ověření původu 

podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu. 
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12. Označování, identifikace a pojmenovávání koní 

Označování a identifikace koní odpovídá vyhlášce  č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským 

zákonem, ve znění pozdějších předpisů.   

   - Označování koní  níže uvedenými způsoby se provádí za účelem identifikace zvířete 

v kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na 

těle koně (slovním a grafickým popisem). 

-    Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných v PK ČT se při registraci provádí pod 

matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje  a 

výžehem do levého stehna, odpovídajícím Řádu výžehů  ČT.  

-    Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé 

sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je číslo 

registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní 

číslo je maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné. 

-    Symboly označující příslušnost k chovateli (vlastnické výžehy), které se provádějí na 

pravém stehně,  jsou u koní označených výžehem ČT  nežádoucí. 

  Plemeno český teplokrevník má kódové označení 22.  Toto kódové označení je prvním 

dvojčíslím identifikačního čísla  koně zapsaného do PK. 

 Výžehy hříbat narozených v zahraničí: 

Hříbata exportována v mateřském těle nebo formou embryí  mohou být opatřena výžehy podle 

Řádu výžehů ČT  jen se souhlasem SCHČT. 

Každý kůň obdrží jako hříbě "identifikační číslo". Toto číslo  je devítimístné a nemění se. Platí a 

převádí se i při  převedení koně do jiné PK. 

Identifikační číslo je patnáctimístné - příklad:  plemenný hřebec 474 Fors Gedos 

                 203                009                      22                             06                        212                    90 
         │          │             │               │              │            │ 

         │          │             │               │              │     poslední 

         │          │             │               │              │    dvojčíslí 

         │          │             │               │              │roku narození 

         │          │             │               │              │             

         │          │             │               │      pořad.č.hříběte 

         │          │             │               │      v registrační knize  

         │          │             │               │      hříbat 

         │          │             │     číslo územně správní jednotky   

         │          │         identifikační kód PK  

         │  kód UCHS, které koně poprvé 

         │  zaevidovalo do reg.knihy koní 

kód země registrace  

 

Stanovení genetického typu 

Stanovení genetického typu podle DNA je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK. 

Náklady  nese v tomto případě ten, kdo požádal o udělení osvědčení k plemenitbě a zápis  hřebce 

do PK. 

U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být 

registrováno, může SCHČT žádat ověření původu podle DNA. V těchto případech nese náklady 

SCHČT. Osvědčení o výsledku ověření původu je uloženo na SCHČT. 
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Před vystavením potvrzení o původu koně se musí provést výše uvedené ověření původu podle     

DNA (mikrosatelity) v těchto  případech: 

 1. Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu - náklady nese chovatel. 

 2. Existují-li pochybnosti o udaném původu v případě, že: 

 - klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci 

 - hříbě nebylo identifikováno pod matkou 

 - v případě, že neodpovídá délka březosti (tolerance +- 30 dní od posledního data zapuštění) 

 V těchto případech nese náklady chovatel. 

 Pojmenovávání koní 

Plemenní hřebci - při zápisu do PK obdrží každý hřebec jméno, které má stejné začáteční písmeno 

jako  jméno otce.  

Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se  nesmí použít pro jiného hřebce s výjimkou jeho 

vlastního  bratra, a to s dodatkem I,II, atd. 

Stejné jméno bez dodatku  smí být použito u jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací. U 

importovaných plemenných hřebců se jméno zpravidla nemění. 

plemenné klisny - pojmenování přísluší chovateli 
 

13. Členství v plemenné knize 
 

 Členství v plemenné knize českého teplokrevníka je řádné a evidované. 

 Řádným členem PK je automaticky člen SCHČT vlastnící ČT, které přihlásí k PK. Účast řádných 

členů vyplývá přímo z jejich členství a nevyžaduje dalších opatření. 

 Evidovanými členy PK mohou být chovatelé koní, kteří splňují následující podmínky:  

     a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen do PK ČT 

     b) úhradou registračního poplatku 

     c) závazkem k dodržování řádu PK 

     d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK  

 Práva a povinnosti řádných a evidovaných členů PK jsou dány tímto řádem a stanovami SCHČT. 
 

 

14. Mezinárodní spolupráce 
 

SCHČT ve spolupráci s ASCHK ČR zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými  svazy a 

organizacemi sdružujícími chovatele regionálních typů  teplokrevníka obdobného chovného cíle, 

zejména při řešení  a inovaci metodických, organizačních a technických postupů  vedení PK, při 

vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní  obchod s plemennými zvířaty apod. 

SCHČT  je garantem PK českého teplokrevníka vůči zahraničí. 
 

15. Způsob financování 
 

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK a systematického a 

efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištěním technického a  

organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané  úkony placených majiteli zvířat, z 

dotací, popř. ze souvisejících aktivit SCHČT a organizací pověřených výkonem  jednotlivých 

činností, z dědictví a darů. 

Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. 

Finanční řád navrhuje a aktualizuje předsednictvo SCHČT dle finanční situace  SCHČT. 
 

16. Kontrola dodržování Řádu plemenné knihy 
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Předsednictvo a RPK SCHČT kontroluje prostřednictvím svých členů dodržování pravidel tohoto 

řádu,  ŠP a ZŘ. Při zjištění nedostatků je povinen člen předsednictva nebo RPK, pokud je to 

možné, zjednat nápravu na místě a své zjištění projednat na nejbližším zasedání. 
 

Dodržování veškerých ustanovení tohoto řádu kontroluje taktéž Dozorčí komise volená na čtyři 

roky konferencí SCHČT. Svá zjištění projedná na nejbližším zasedání předsednictva SCHČT. 
 

 

 

 

 

Finanční řád 

plemenné knihy českého teplokrevníka 
 

 Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu 

plemenné knihy českého teplokrevníka. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává SCHČT, na základě 

ustanovení čl.14 ŘPK. 
 

1. Účel finančního řádu 

 Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná  pravidla finanční účasti členů PK na 

tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK. 
 

2. Předmět finanční činnosti 

 Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením 

PK, jmenovitě za: 

 a) Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů 

 b) Zápis a označení hříběte pod klisnou 

 c) Zápis klisny do PK 

 d) Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do PK 

 e) Udělení výběru k použití plemeníka, spermatu na příslušný rok 

 f)  Potvrzení o původu koně 

 g) Výpis z plemenné knihy 

 h) Duplikát, dodatek připouštěcího lístku 

 i)  Změna majitele 

j)  Návštěva hodnotitele v chovu 

k) Změna jména koně 

 

3. Poplatky 

 Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje předsednictvo SCHČT podle 

aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu SCHČT a dává se na vědomí 

konferenci SCHČT. Vydává, popř. prodlužuje ho předsednictvo SCHČT a to na období nejméně 

jednoho roku a seznamuje s ním své členy PK obvyklou formou, tj. na webových stránkách 

SCHČT, v časopise ASCHK a ostatních periodikách. Na požádání kteréhokoli člena je povinen 

SCHČT sazebník zaslat na náklady žádajícího. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou 

součást FŘ. 

 

4. Účtování poplatků 

 Poplatky se účtují takto: 

 bod a) fakturačně na základě přihlášky do PK 

 bod b) na místě pracovníkovi provádějícímu označení hříběte 
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 bod c) na dobírku 

 bod d) před udělením výběru hřebci a zapsáním do plemenné knihy  

 bod e) fakturace SCHČT se splatností k 1.2. příslušného roku 

 bod f,g) na dobírku 

 bod h) fakturačně 

 bod i) fakturačně nebo složenkou 

 bod j) na místě hodnotitele chovu koní 

 bod k) fakturačně 
 

 Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy.  Neplacení  faktur má za následek, vedle opatření 

vyplývajících z obecně  závazných předpisů, pozastavení, popř.zrušení  zápisu hřebce či klisny 

v PK. 

 

 5. Plátci poplatků 

 Plátci poplatků jsou majitelé koní. 

 

Náklady na výběr a posuzování hřebečků v testačních zařízeních hradí oprávněná organizace, 

která je provozuje. 

 

Současně s nabytím platnosti tohoto Řádu se ruší platnost předchozího Řádu PK. 
 

 

 

 

 

 

 


