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Věc: Informace o výkonnostních zkouškách huculských koní 2009.

Vážení chovatelé,
v letošním roce vstoupila v platnost nová úprava Šlechtitelského programu a Řádu PK
Huculský kůň. Tyto předpisy nově formulují výkonnostní zkoušky a požadavky na zápis
klisen do jednotlivých oddílů PK. Úplné znění lze vedle Zpravodaje č 2/09 nalézt i těchto
naších internetových stránkách.
Zavádí se opět kategorie jednostranné výkonnostní zkoušky typu „B“, jako základní
prověrka charakteru koně. Tato nižší úroveň jednostranných zkoušek je vedle prokázání
paternity rodičů koně testem DNA podmínkou zápisu klisen do prvních dvou oddílů, tj. HPK
a PK. (Úroveň zkoušky typu „A“ je podmínkou pouze pro klisny zařazované do GZ.)
Centrální výkonnostní zkoušky huculských koní všech typů ( „A“ i „B“) se konají
v Cunkově 25. září. (Kontakt pan Vopravil 723 984 579).
Zkoušky typu „B“ lze konat v zásadě třemi způsoby:
1. Chovatelé, kteří chtějí dělat zkoušky typu "B" se mohou zúčastnit v Cunkově, stačí
koně včas přihlásit na přiloženém tiskopise.
2.

Pokud jsou v dané oblasti alespoň tři klisny, chovatelé mohou zkoušky organizovat na
libovolném místě ČR, nahlásit kontakt na pořadatele zkoušek a požádat ACHHK
o stanovení komise se zasláním přihlášení koní opět na přiloženém tiskopise.

3.

Klisny mohou také vykonat zkoušky se kterýmkoli plemenem koní po dohodě
s pořadatelem zkoušek. Požadavky na kriteria zkoušky jsou zveřejněny v příloze
Šlechtitelského programu na internetu včetně způsobu hodnocení koní. Inspektoři EK
a ASCHK by měli být informováni.

Pro třetí způsob uvádíme tiskopisy zkušebních protokolů k hodnocení koní (pod sedlem
nebo v tahu) ke stažení. Protokoly vyplní příslušná hodnotící komise a chovatel je zašle na
adresu ACHHK nejpozději do 25.9.09. Pouze na těchto tiskopisech budou zkoušky
uznány.
Současně upozorňujeme, že po úspěšném vykonání zkoušky tříletých nebo čtyřletých
klisen zapsaných v HPK a PK lze ACHHK požádat o dotaci na níže uvedeném tiskopise
žádosti. Je vhodné připomenout, že podmínkou zápisu klisny do HPK a nebo PK je dle
nového znění ŘPK protokol o kladném ověření rodičů formou testu DNA ( viz příslušné
stati v ŘPK na těchto stránkách).
Důvod opožděného organizačního zajištění pro zkoušky typu "B" je termín schválení MZe
ČR, které nabylo platnosti až v květnu tohoto roku.

Přihláška
klisny (hřebce) k výkonnostním zkouškám huculských
koní v roce 2009
Datum:
Přihlašuji k výkonnostním zkouškám pro rok 2009:
Předpokládané místo výkonnostní zkoušky:
Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Jméno koně a PS (výžeh), nar.. : …………………………………

………………..….

Typ výk. Zk*: A; B.

Aktuální majitel koně (í)
………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefonní číslo:
Adresa, na níž má být fakturován poplatek za vykonání zkoušky (včetně IČO a DIČ):
…………………………………………………………………………………………………...

Dne …………………………..

………………………………………
podpis majitele

Zašlete na níže uvedenou adresu uznaného chovatelského sdružení
do 31.7.2009 !!!!
*nehodící se škrtne
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Žádost o poskytnutí podpory ACHHK,
při vykonání výkonnostní zkoušky
3-4 leté huculské klisny

Identifikační údaje
Žadatel
Datum narození (FO)
Titul před (FO)

IČ

DIČ

Příjmení žadatele (FO)

Jméno žadatele (FO)

Titul za (FO)

Obchodní jméno právnické osoby, dle výpisu z obchodního rejstříku (PO)
Titul před (PO)

Příjmení zástupce právnické osoby (PO)

Jméno zástupce právnické osoby (PO)

Titul za (PO)

Obec (město)

Část obce

Číslo domovní

27. Městská část

28. Ulice

29. Číslo orientační

PSČ

Telefon – pevný

Bankovní spojení
Název banky

Telefon – mobilní

Číslo účtu žadatele

Fax

Kód banky

Podpora zkoušky výkonnosti tříletých a čtyřletých klisen plemene
huculský kůň
Částka*: do 7 000,- Kč za klisnu, která je zaspána do PK výše uvedených plemen
a v r. 2009 úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti Typu „A“
Částka*: do 6 000,- Kč za klisnu, která je zaspána do PK výše uvedených plemen a v r. 2009 úspěšně absolvovala
zkoušky výkonnosti Typu „B“

*Nehodící se škrtne.

Klisna (číslo, jméno a datum narození):
Místo konání:
Datum konání:
Výsledné hodnocení:
Přiložit kopii protokolu zkušební komise pokud jiná než ACHHK.
……………………………………
uznané chovatelské sdružení
V

Dne

Podpis(y) statutárních zástupců

Otisk razítka žadatele
(u právnické osoby vždy)

V
Ověřil a převzal

Dne

