Výběr hřebců do plemenitby PK CS

Přehlídka hřebců (ročník 2019) a výběr do plemenitby se uskuteční 10. 3. 2022 v areálu
Equitana Martinice od 9 hodin. Ubytování – Mail: recepce@equitana.cz,Tel.: +420 318 695 318
GSM: +420 602 501 918

Ustájení hřebců zajistí a uhradí pořadatel.
Budou dodržena všechna platná nařízení vlády ČR.
Předvýběr je určen pro 2- nebo 3leté hřebce a zpravidla probíhá v úvodních měsících roku,
v němž hřebci dosáhnou věku 3 let v Čechách a na Moravě. Předvýběr se provádí podle
podmínek schválených RPK.
Podmínky pro účast na předvýběru:
Zkouška je určena především pro vybrané hřebce plemene slovenský teplokrevník i
dalších plemen akceptovaných plemennou knihou slovenský teplokrevník ve věku 30 až 36
měsíců stáří. Hodnocení provádí minimálně pětičlenná hodnotitelská komise. Aritmetický
průměr známek všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Účast hřebce na zkoušce je
zpoplatněna částkou 1000 Kč. Spolu s přihláškou je majitel povinen odeslat na sekretariát svazu
vyplněný protokol o zdravotním stavu hřebce (viz. příloha X.) a RTG končetin. Pokud
veterinární komise shledá na RTG snímcích vážný nález, hřebec se nebude moc zúčastnit
předvýběru. Pokud nebudou RTG snímky doloženy s přihláškou, tak se hřebec nebude moc
zúčastnit předvýběru bez vyjímek.
Hodnotí se:
 původ
 exteriér
 mechanika pohybu
 skok ve volnosti
 vnitřní vlastnosti
Výběr provádí stávající hodnotitelská komise. Mimo prezentace hřebce ve zkoušce se
hodnotí genetická hodnota hřebce ze strany otce i matky (prověření linie a rodiny ve sportu,
v plemenitbě, potřeba a dosavadní zastoupení genetiky, kterou hřebec nese v populaci plemene
slovenský teplokrevník.
Vlastní zápis do PK je pak podmíněn zaplacením poplatku pro zápis do PK.
Osoba přihlašující hřebce k předvýběru předloží zdravotní protokol.
Podmínky pro konání a účast na předvýběru:
Metodika provádění předvýběru:
Předvýběr je minimálně jednodenní, hřebci se nejprve předvádějí a hodnotí na ruce,
následně pak v pohybu a při skoku ve volnosti.
Při předvýběru se hodnotí původ, plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a
mechanika pohybu (ŠP kapitola 6 bod a-d) se hodnotí během předvedení na ruce na vhodném
podkladu.
Cval (kap. 6 bod e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při
uvolňování před skokem ve volnosti.
Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.1 ZŘ na překážkách základní
výšky 110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné
přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi

první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není
povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na dílčí kritéria
skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP kapitola 6 bod g1) a technika a styl skoku
a (kap. 6 bod g2). Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110
cm (zákl. výška 90 cm) a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium kap. 6 bod
g.
Při každém předvádění se zároveň hodnotí vnitřní vlastnosti hřebce (temperament
charakter, ochota pro práci a vlohy pro výkon).
Výstroj koně:
Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana nohou pro skok
ve volnosti – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny.

Hřebec bude zařazen do předvedení na základě přihlášky zaslané do 28. 2. 2022
na adresu:
Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR, Heřmánkovice 162, 549 84
Heřmánkovice, nebo na email: schcs@studbookcs.cz
Součástí přihlášky je kopie Potvrzení o původu, RTG hřebce a protokol o
zdravotním stavu hřebce.

