
 

 Zápisy klisen do plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR  
(CS)  
Do PK CS se zapisují tříleté a starší klisny teplokrevných plemen sportovních koní.  

Zápisy klisen do PK CS mohou provádět inspektoři PK CS,  

kontakt:  

Čechy - MVDr. Jindřich Müller, tel.: 603 579 583  

Morava – MVDr. Pavel Havelka,tel. 603 539 455   

Inspektoři PK CS zapisují klisny přímo u chovatele nebo po dohodě na jiném místě (místo  

konání výkonnostních zkoušek klisen apod.). Návštěva u chovatele je zpoplatněna dle sazebníku 

PK CS. 

Od 1. dubna 2012 již nezapisují klisny do PK CS inspektoři společnosti Equiservis 

Konzulent s.r.o.!  

Požadavky na zapisované klisny dle platného řádu PK CS:  

- pro zápis do hlavního oddílu plemenné knihy klisen (HPKK) je požadováno předložení 

Potvrzení o původu vystaveného mateřskou PK, oboustranně prokazatelný původ min. do 3. 

generace předků, průměrná výsledná známka posuzovaných znaků min. 6,1 b.  

 

- do pomocné plemenné knihy klisen (PPKK) se zapisují klisny s dostatečně  

 

vyjádřeným typem, odpovídajícím souladem a korektností tělesné stavby s únosnými  

vadami exterieru, které nevyhovují požadavkům hlavního oddílu PK. Zápis do PPKK je  

podmíněn schválením Radou PK.  

Čistokrevné klusácké klisny se do PK CS od r. 2008 již nezapisují.  

Tříleté klisny zapsané v HPK CS (narozené v rámci teplokrevných plemenných knih vedených v 

České republice) se mohou zúčastnit výkonnostních zkoušek pro PK CS (možnost vykonání 

zkoušky i na zkouškách pro PK ČT).  

Klisny, které jsou již zapsané v některé z teplokrevných plemenných knih, vedených v ČR 

(ČT, KK, MT), je možno zapsat do PK CS písemnou přihláškou, aniž by klisna musela být 

znovu hodnocena inspektorem. Formulář přihlášky zde  

Poplatek za zápis klisny do PK CS, účtovaný Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v 

ČR, činí dle sazebníku 200,- Kč pro klisny, které jsou narozeny v rámci PK CS, ostatní 

klisny 1000,-Kč. 



Tento poplatek je fakturován při odeslání (na dobírku) potvrzeného POP (Výpisu z PK CS)  a je k 

němu připočten poplatek 100,- Kč na poštovné. Výpis z PK CS je vystavován pouze 

importovaným teplokrevným klisnám, klisnám A 1/1 a klisnám teplokrevného typu, které nemají 

Potvrzení o původu. Vystavení Výpisu z PK CS není nijak zpoplatněno.  

Evidence připuštění v rámci plemenných knih vedených v ČR  

V případě zájmu chovatele klisnu připouštět musí být klisna i hřebec zapsáni v téže plemenné 

knize (klisna i hřebec mohou být zapsáni ve více PK najednou). Pokud nejsou oba rodiče 

narozeného hříběte zapsáni ve stejné PK, nemůže mu být plemennou knihou vystaveno Potvrzení 

o původu a hříbě je registrováno jako kůň teplokrevného typu.  

Na základě dohody, uzavřené mezi uznanými chovatelskými sdruženími, vedenými v ČR, dne 

21.8.2009 v Humpolci, není nadále po vystavení připouštěcího lístku možná jakákoli změna údajů 

v něm uvedených. Upozorňujeme tedy chovatele, že při připuštění klisny musí včas nahlásit na 

připouštěcí stanici, v rámci které plemenné knihy si přejí připuštění realizovat  

(kde chtějí mít registrované hříbě). Dodatečný přepis připuštění do připouštěcího rejstříku jiné PK 

není možný. 

  

 



a je k němu připočten poplatek 70,- Kč na poštovné. Výpis z PK CS je vystavován pouze 

importovaným teplokrevným klisnám, klisnám A 1/1 a klisnám teplokrevného typu, které nemají 

Potvrzení o původu. Vystavení Výpisu z PK CS není nijak zpoplatněno.  

Evidence připuštění v rámci plemenných knih vedených v ČR  

V případě zájmu chovatele klisnu připouštět musí být klisna i hřebec zapsáni v téže plemenné 

knize (klisna i hřebec mohou být zapsáni ve více PK najednou). Pokud nejsou oba rodiče 

narozeného hříběte zapsáni ve stejné PK, nemůže mu být plemennou knihou vystaveno Potvrzení 

o původu a hříbě je registrováno jako kůň teplokrevného typu.  

Na základě dohody, uzavřené mezi uznanými chovatelskými sdruženími, vedenými v ČR, dne 

21.8.2009 v Humpolci, není nadále po vystavení připouštěcího lístku možná jakákoli změna údajů 

v něm uvedených. Upozorňujeme tedy chovatele, že při připuštění klisny musí včas nahlásit na 

připouštěcí stanici, v rámci které plemenné knihy si přejí připuštění realizovat  

(kde chtějí mít registrované hříbě). Dodatečný přepis připuštění do připouštěcího rejstříku jiné PK 

není možný. 


