
          Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT) 

U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz 

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 18,3,2016 HEROUTICE 
 

Přítomní:  Miloslav Perníček, František Srnec, Jaroslav Rédl, Michaela Kubištová,  
Josef Kincl, Ing. Barbora Králová, Václav Štěrba, Ing. Roman Klos, Ing. Jan Kobza, 
Zdena Pavelková, František Srnec, 

 
PROGRAM: 

1. Zhodnocení proběhlých oblastních schůzí 
2. Průběh skoku ve volnosti 
3. Oblastní schůze SCHČT v roce 2016  
4. Odpověď Ing. Haně Štěrbové 
5. Schvalování nových členů 
6. Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
7. Příspěvek na přepravu 
8. Změna ve složení komise skoku ve volnosti 4-letých klisen 
9. Různé  
10. Rada plemenné knihy 

 
1. Zhodnocení proběhlých oblastních schůzí  
Proběhlé oblastní schůze se sešly v dostatečném počtu pouze v Moravskoslezské oblasti. Všichni 
přítomní vždy byli seznámeni M. Kubištovou s hospodařením svazu v uplynulém roce a M. 
Perníček následně seznámil přítomné s činností a prací svazu za uplynulé 4 roky. Návrhy 
delegátů a následné volby proběhly. 

 
 

2. Průběh skoku ve volnosti 
Komise dle propozic pro finále projednala a sjednotila hodnocení průběhu skoku ve volnosti, 
prezentaci klisen, předvedení před komisí a vlastní předvedení skoku klisny a způsob 
hodnocení. Při prezentaci budou majitelé předsedou komise Ing. Regnerem seznámeni 
s průběhem skákání ve volnosti, způsobem hodnocení klisny a vyhlášením výsledků. Každý 
účastník obdrží při prezentaci kšiltovku a triko. Příspěvek na dopravu klisen na přehlídku 4-
letých klisen plemene ČT ve skoku ve volnosti (celostátní finále v Herouticích) byl schválen ve 
výši 7,- Kč na 1 km a jednu klisnu. 
 

 
3. Oblastní schůze SCHČT v roce 2016  
 
Program schůzí:  

 Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 
 Svazoví hřebci v roce 2016 
 Volba garanta oblasti 
 Návrh na složení RPK v nadcházejícím volebním období 
 Návrh pro zemské schůze na složení členů předsednictva v nadcházejícím volebním 

období a návrh na předsedu ČT 
 Oprava ustanovení Stanov v bodech - Hlavní činnost svazu a vedlejší činnost svazu 
 Dotace a příspěvky 2016 
 Členské příspěvky 2016 
 Diskuse 
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4. Odpověď Ing. Haně Štěrbové  
Předsednictvem jednohlasně schválen požadavek ZH Písek na přeložení ZZV hřebců ze dne 27.5 
na 26.5. 2016. Bude písemně odpovězeno. 
 
  
 5. Schvalování nových členů 
Schváleny všechny žádosti nových členů SCHČT předsednictvem jednohlasně. 
 
 
6. Úpravy řádu plemenné knihy ČT 
Ing. Barbora Králová je pověřena podáním návrhu změn Řádu plemenné knihy v bodech: 

 Obtížnost pro Akcelerační program  ČT - hřebci - T = 150 cm 
 AP všestrannost - obtížnost CIC, CNC 
 výkonnostní zkoušky pro spřežení - nerozhoduje počet klisen, počet klisen na posledních 

2 termínech zkoušek v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen  
 chrániče při skokové zkoušce povoleny pouze na předních končetinách 
 dopracovaná tabulka stavu koní do roku 2015 

Návrh bude podán na konci března 2016 po posledních úpravách dle návrhů RPK. 
 
7. Příspěvek na přepravu 
Předsednictvem jednohlasně schválen příspěvek na přepravu hřebce Monaco ČT na přehlídku 
do Štěnovického Borku. 
 
8. Změna ve složení komise skoku ve volnosti 4-letých klisen 
Komise pro posuzování finále skoku klisen ve volnosti 19.3.2016 bude pracovat ve složení: 
Předseda komise - Ing. Karel Regner, členové - Josef Kincl, Jaroslav Rédl, František Srnec + Mgr. 
Kateřina Vašáková, hlasatel Ing. Jiří Holík. MVDr. Josef Lysák se pro nemoc nemůže zúčastnit.  
 
9. Různé 
Členové předsednictva dodají na další schůzi své příspěvky do ročenky. 

 
10. Zápis z jednání RPK  

Klisna 57/967 Carmen - RPK akceptuje zápis provedený p. Kozákem. Klisna 58/782 Dark 
Angel - RPK akceptuje zápis provedený Ing. Vondroušem 

 
 
 
 
 
Hlasování o zápisu: SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 

Zapsala: Ing. Barbora Králová 
 


