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I. CHOVNÝ CÍL
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB

Cílem šlechtění velšských plemen pony a kob je
ušlechtilý a korektní pony/kůň, s dobrým charakterem,
temperamentem, s prostornou a elastickou mechanikou
pohybu, pevným zdravím, který je vhodný pro všechny
druhy jezdeckého sportu i pro běžné jezdecké, rekreační a
vozatajské využití.
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II. ŠLECHTITELSKÝ
PROGRAM
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB

Úvod
Plemenná kniha velšských plemen pony a kob byla založena r. 1901 ve Velké
Británii. Šlechtění velšských plemen pony a kob v České republice vychází z obecně
závazných právních předpisů České republiky a řídí se především pravidly mateřské
plemenné knihy ve Velké Británii (The Welsh Stud Book) a dále dlouhodobým
programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen „RPK“).
Šlechtitelský program velšských plemen pony a kob prosazuje a uvádí chovatelské
postupy k dosažení chovného cíle.
1. Současný stav
Chovná populace čítá k roku 2006 cca 900 koní vedených v PK, z toho zhruba 200
čistokrevných zvířat.
2. Plemenná kniha (dále jen „PK“)
Velšská plemena pony a kob se zapisují do oddílů:
-

Hlavní plemenná kniha (dále jen „HPK“),
Základní plemenná kniha (dále jen „ZPK“)

Do šlechtitelského programu velšských plemen pony a kob jsou zahrnuti všichni
plemenní pony/koně, kteří jsou zapsáni do plemenné knihy do oddílu HPK nebo ZPK,
které se dále dělí do následujících sekcí:
Sekce A: velšský horský pony (Welsh Mountain Pony), KVH do 122 cm
Sekce B: velšský pony (Welsh Pony), KVH do 137 cm
Sekce C: velšský pony v typu kob (Welsh Pony of Cob Type), KVH do 137 cm
Sekce D: velšský kob (Welsh Cob), KVH nad 137 cm neomezená
Sekce WPBR: podílový velš (Welsh Part-Bred), KVH neomezená (minimálně 12,5%
registrované velšské krve)
Pravidla zápisu viz Řád PK.
3. Metody chovu
Chovný cíl se zabezpečuje metodou čistokrevné plemenitby u sekcí A, B, C a D, u
nichž je plemenná kniha uzavřená.
U sekce WPBR je plemenná kniha otevřená, tzn. že k plemenitbě je možné použít i
jedince jiných plemen. Pro zápis do sekce WPBR je podmínkou přítomnost
minimálně 12,5 % podílu registrované velšské krve.
Pravidla zápisu viz Řád PK.

5

4. Hodnocení a testování užitkových vlastností
U plemenných zvířat je hodnocen plemenný typ a pohlavní výraz, rodokmen, stavba
těla, výkonnost a zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou vypracované v Pravidlech
hodnocení.
5. Metody selekce
Selekce se provádí na základě výběru, informací a výsledků hodnocení. U hřebců je
selekční tlak silnější.
Hřebci jsou selektováni:
- při udělování výběru za účelem plemenitby (též tzv. “licentace”) a zápisu
do PK
- na základě informací o výkonnosti
- na základě informací o potomstvu
Klisny jsou selektovány:
- při zařazování a zápisu do Plemenné knihy
- na základě informací o potomstvu
6. Posuzování sledovaných znaků
Posuzování se řídí standardy jednotlivých sekcí A, B, C, D a WPBR (viz Řád
plemenné knihy). U hřebců a klisen se dále hodnotí uvedené znaky, tak aby se
vyloučením exteriérových nedostatků a geneticky podmíněných vad zlepšoval
exteriér a výkonnost chovaných koní.
7. Zdravotní stav
U plemenných koní se vyžaduje výborný zdravotní stav, plodnost a genotyp bez
geneticky podmíněných vad a nemocí.
Klisny i hřebci musejí při zápisu do PK splňovat veterinární podmínky dle platných
předpisů SVS ČR.
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PRAVIDLA HODNOCENÍ
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB
V Pravidlech hodnocení velšských plemen pony a kob (dále jen „pravidla hodnocení“)
jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a zásady pro
složení a určování posuzovatelů nebo posuzovatelských komisí.
Posuzovatelem může být inspektor chovu koní (dále jen „inspektor“) nebo
posuzovatel schválený Radou plemenné knihy velšských plemen pony a kob (dále
jen „RPK“).
Hodnocení se provádí jako:
1.
2.
3.
4.

Hodnocení hřebců při udělování výběru (tzv. „licentaci“) a zápisu do PK
Hodnocení klisen při zápisu do PK.
Hodnocení na výstavách a přehlídkách.
Hodnocení na výkonnostních zkouškách

A. HODNOCENÍ HŘEBCŮ PŘI UDĚLOVÁNÍ VÝBĚRU A ZÁPISU DO PLEMENNÉ
KNIHY
Hlavní zásady pro udělení výběru a zápis hřebce do PK
Udělení výběru a zápis hřebce do PK se provádí na základě písemné žádosti
majitele do sídla ASCHK ČR o.s. nebo Českého svazu chovatelů velšských koní,
zpravidla na celostátním výběru (tzv. licentaci), pouze výjimečně při individuálním
výběru mimo toto období na žádost majitele. Postupuje se podle obecně závazných
právních předpisů a následujících zásad:
1) U hřebce se uděluje výběr pro plemenitbu pouze při dodržení pravidel Řádu
plemenné knihy velšských plemen pony a kob, Šlechtitelského programu a
Pravidel hodnocení.
2) Do Plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C a D za dodržení
podmínek ŘPK a s prokazatelným původem až do mateřské PK ve Velké
Británii. Hřebec WPBR za dodržení podmínek ŘPK a s původem do 4.
generace předků.
3) Posouzení hřebce při celostátním výběru provádí 3členná komise. Členem
komise je vždy inspektor chovu koní, další dva (2) členy schvaluje RPK.
Členem komise nesmí být majitel ani chovatel posuzovaného hřebce.
Možné hodnocení hřebce sekce A, B, C a D: 1. chovný HPK, 2. chovný ZPK,
3. nechovný.
Možné hodnocení hřebce WPBR: 1. chovný HPK, 2. nechovný.
4) Posouzení hřebce sekce A, B, C nebo D při individuálním výběru provádí
veterinární lékař a inspektor chovu koní (viz níže bod A.2.b.).
Možné hodnocení: 1. chovný ZPK, 2. nechovný.
U hřebců WPBR nelze provádět individuální výběr.
5) Hřebec sekce A, B, C, D nebo WPBR importovaný ze zahraničí, zapsaný a
s udělením výběru pro plemenitbu v některé z uznaných evropských PK
velšských plemen pony a kob, může být zapsán pro plemenitbu v ČR pro PK
velšských plemen pony a kob ve smyslu prodloužení výběru, pod
podmínkou doložení všech náležitostí majitelem.
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6) Výběr hřebce definitivně schvaluje RPK.
Hodnotí se:
1) Plemenný typ
2) Zevnějšek
3) Mechanika pohybu
4) Charakter
Posuzování znaků 1 a 2 se provádí na tvrdém a rovném podkladu.
Posuzování dle znaku 3 se provádí na rovném, pevném podkladu při předvedení na
ruce.
Hodnocení jednotlivých znaků je součástí dokumentu o zápisu hřebce do PK.

1. Podmínky pro udělení výběru a zápis hřebce do HPK
a. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C, D nebo
WPBR, který se zúčastnil celostátního výběru a byl do HPK doporučen 3člennou
komisí (viz odst. A.3)).
b. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec již zapsaný v Základní
plemenné knize, který se umístil na Mistrovství ČR (dále MČR) nebo na závodech
s obtížností odpovídající minimálně obtížnosti MČR na 1. – 5. místě. V Seznamu
plemenných hřebců je označen: (sport).
c. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec již zapsaný v Základní
plemenné knize, který má zařazené nejméně 4 potomky v HPK velšských plemen
pony a kob nebo HPK plemene český sportovní pony. V Seznamu plemenných
hřebců označení: (pref).
d. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec již zapsaný v Základní
plemenné knize, jehož nejméně 4 potomci se umístili na MČR v první třetině
soutěžících, zaokrouhleno nahoru. V Seznamu plemenných hřebců je označen:
(sport P).
e. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec již zapsaný v Základní
plemenné knize, který absolvoval výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením
8,0 bodů. V Seznamu plemenných hřebců je označen: (sport VZ).
f. Do Hlavní plemenné knihy se zapíší hřebci, kterým byl udělen výběr do r.
2006 včetně, kteří byli zařazeni do Akceleračního programu. V Seznamu hřebců jsou
označeni: (AP).
g. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C, D nebo
WPBR importovaný ze zahraničí, zapsaný a s udělením výběru pro plemenitbu
v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob, a to na základě
kritérií hodnocení jeho potomků zapsaných v zahraničí nebo jeho vlastní sportovní
výkonnosti, která jsou porovnatelná s kritérii pro zápis do oddílu HPK české PK
velšských plemen pony a kob. Podklady dodává majitel a individuálně posuzuje
Rada PK.
2. Podmínky pro udělení výběru a zápis hřebce do ZPK
Do Základní plemenné knihy mohou být zapsáni pouze hřebci z čistokrevné
plemenitby, tedy ze sekcí A, B, C nebo D (s výjimkou hřebců WPBR, kterým byl
udělen výběr do r. 2006 včetně). Hřebci sekce WPBR nebudou od r. 2007 do ZPK
zapisováni, ledaže se jedná o hřebce WPBR s udělením výběru pro plemenitbu
v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob – po
individuálním posouzení a schválení Radou PK.
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a. Do Základní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C nebo
D, který se zúčastnil celostátního výběru a byl 3člennou komisí doporučen jako
chovný ZPK.
b. Do Základní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C nebo
D, který se nezúčastnil celostátní licentace, avšak jsou splněny následujících
podmínky:
- Majitel předloží osvědčení veterinárního lékaře, a to na předtištěném
formuláři (k dostání na požádání u ASCHK ČR o.s. nebo ČSCHVK);
- Inspektor chovu koní provede lineární popis hřebce;
- Majitel hřebce doloží společně s výše uvedeným veterinárním osvědčením
a lineárním popisem 5 fotografií min. formátu 10 x 15 cm, se zřetelným a
úplným vyobrazením dotyčného hřebce: 1. z levého boku (v
zootechnickém postoji), 2. z pravého boku (v zootechnickém postoji), 3.
zezadu, 4. zepředu a 5. detail hlavy z profilu.
c. Do Základní plemenné knihy se zapíší hřebci, kterým byl udělen výběr
v předešlých letech do r. 2006 včetně a kteří nebyli zařazeni do Akceleračního
programu.
3. Zápis hřebce ze ZPK do HPK
Hřebec ze ZPK může být zapsán do HPK po splnění podmínek stanovených
pro zápis hřebce do HPK (Viz kapitolu A.1.a. až g.), a to na žádost majitele.
B. HODNOCENÍ KLISEN PŘI ZÁPISU DO PLEMENNÉ KNIHY
Hlavní zásady zápisu klisen do PK.
Hodnocení klisen při jejich zápisu do PK se provádí dle Řádu plemenné knihy
velšských plemen pony a kob (dále jen „ŘPK“), Šlechtitelského programu a Pravidel
hodnocení, a to zpravidla na určených svodech klisen, kde posuzují inspektor
chovu koní a posuzovatel schválený RPK.
Možné hodnocení na určeném svodu: 1. chovná HPK, 2. chovná ZPK, 3.
nechovná.
V případě neshody platí nižší hodnocení ze dvou.
Výjimečně se klisny hodnotí na žádost majitele individuálně mimo určené
svody. V tom případě hodnotí klisnu inspektor chovu koní a veterinární lékař (viz
níže bod B.2.b.). V případě neshody platí nižší hodnocení ze dvou.
Možné hodnocení mimo určený svod: 1. chovná ZPK, 2. nechovná.
Hodnotí se:
5) Plemenný typ
6) Zevnějšek
7) Mechanika pohybu
8) Charakter
Posuzování znaků 1 a 2 se provádí na tvrdém a rovném podkladu.
Posuzování dle znaku 3 se provádí na rovném, pevném podkladu při předvedení na
ruce.
Hodnocení jednotlivých znaků je součástí dokumentu o zápisu klisny do PK.
1. Podmínky pro zápis klisny do HPK:
a. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsaná klisna sekce A, B, C, D
s prokazatelným původem až do mateřské PK ve Velké Británii, nebo klisna WPBR
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s původem do 4. generace a ve velšském typu, která se zúčastnila jednoho
z určených svodů a byla 2člennou komisí doporučená jako chovná HPK.
b. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsaná klisna již zapsaná v Základní
plemenné knize, která se umístila na Mistrovství ČR (dále MČR) nebo na závodech
s obtížností odpovídající minimálně obtížnosti MČR na 1. – 5. místě.
c. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsaná klisna již zapsaná v Základní
plemenné knize, která má zařazeny nejméně 2 potomky v HPK velšských plemen
pony a kob.
d. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsaná klisna již zapsaná v Základní
plemenné knize, která absolvovala výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením
8,0 bodů.
e. Do Hlavní plemenné knihy může být zapsaná klisna již zapsaná v Základní
plemenné knize, která se umístila na celostátní přehlídce klisen, vypsané ASCHK ČR
o.s. a Českým svazem chovatelů velšských koní, na prvním místě ve své kategorii a
sekci. Pro každou sekci jsou vypisovány různé věkové kategorie (rubriky), z nichž
jedna je určená pro mladé klisny (k datu konání celostátní přehlídky staré 3 - 4 let).
Posuzovatel je oprávněn první místo neobsadit, pakliže je to odůvodněno
nedostatečnou kvalitou zúčastněných zvířat, nebo naopak první místo obsadit dvěma
či více klisnami (1A, 1B, … atd.), pakliže ho k tomu dovede obzvláště vysoká kvalita
zúčastněných klisen.
f. Do Hlavní plemenné knihy se zapíší klisny, které byly do r. 2006 včetně
zařazeny do Akceleračního programu nebo do oddílu Preferované klisny HPK nebo
klisny, které byly do roku 2006 včetně ohodnoceny známkou 7,5 a vyšší, u klisen
WPBR podmíněno původem do 4. generace.
g. Do Hlavní plemenné knihy se zapíší klisny importované ze zahraničí,
zapsané v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob, a to na
základě kritérií hodnocení jejich potomků zapsaných v zahraničí nebo jejich vlastní
sportovní výkonnosti, která jsou porovnatelná s kritérii pro zápis do oddílu HPK české
PK velšských plemen pony a kob. Podklady dodává majitel a individuálně posuzuje
Rada PK.
h. Do Hlavní plemenné knihy se zapíší klisny importované ze zahraničí,
zapsané v některé z uznaných evropských PK velšských plemen pony a kob, kterým
byl v zahraničí udělený hodnotící predikát (např. za exteriér, sportovní výsledky,
potomstvo apod.). Dokládá majitel a individuálně posuzuje a schvaluje Rada PK
2. Podmínky pro zápis klisny do ZPK:
a. Do Základní plemenné knihy může být zapsaná klisna sekce A, B, C, D
nebo WPBR, která se zúčastnila jednoho z určených svodů a byla 2člennou komisí
hodnocena jako chovná ZPK.
b. Do Základní plemenné knihy může být zapsaná klisna sekce A, B, C, D
nebo WPBR, která se nezúčastnila žádného z určených svodů, avšak jsou splněny
následujících podmínky:
- Majitel předloží osvědčení veterinárního lékaře, a to na předtištěném
formuláři (k dostání na požádání u ASCHK ČR o.s. nebo ČSCHVK);
- Inspektor chovu koní provede lineární popis klisny;
- Rada PK schválí na základě předložených dokumentů klisnu jako chovnou
ZPK.
c. Do Základní plemenné knihy se zapíší klisny, které byly do roku 2006
včetně ohodnocené známkou 6,1 – 7,4.
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Klisny ohodnocené do roku 2006 známkami do 6,0 bodů budou od roku 2007
nechovné.
C. HODNOCENÍ NA VÝSTAVÁCH A PŘEHLÍDKÁCH
Hodnocení na výstavách a přehlídkách provádí inspektor nebo posuzovatel
schválený RPK. Hodnocení na výstavách a přehlídkách se neprovádí známkami,
pouze se sestaví pořadí.
Posuzovatel je oprávněn první místo neobsadit, pakliže je to odůvodněno
nedostatečnou kvalitou zúčastněných zvířat, nebo naopak první místo obsadit dvěma
či více klisnami (1A, 1B, … atd.), pakliže ho k tomu dovede obzvláště vysoká kvalita
zúčastněných zvířat.
D. HODNOCENÍ NA VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠKÁCH
Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit 4 až 7letí hřebci a 4 až 7leté
klisny.
Výkonnostní zkoušky hodnotí:
a. rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro sedlové disciplíny posuzuje sedlové
disciplíny,
b. rozhodčí s licencí ČJF, resp. FEI pro zápřahové disciplíny posuzuje zápřahové
disciplíny.
Na výkonnostní zkoušky může dohlížet delegát RPK, který má poradní hlas.
Provedení zkoušek:
Zkoušky se mohou provádět jako:
- Zkouška pod sedlem,
- Zkouška v zápřeži.
Obě zkoušky jsou si rovnocenné.
1. Zkouška pod sedlem
Zkouška pod sedlem se skládá ze skokové zkoušky pod sedlem a drezurní zkoušky
pod sedlem.
Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin podle KVH :
1) do 122 cm,
2) 123 – 135 cm,
3) 136 cm a vyšší.
a. Skoková zkouška pod sedlem
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění) s eventuálním doplněním
RPK.
Parkur stupně ZL: 8 překážek s jednou distancí a jednou kombinací; jedno kolo.
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Technika skoku
2. Jezditelnost
3. Ochota k překonávání překážek
4. Ovladatelnost
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b. Drezurní zkouška pod sedlem
Obdélník 20 x 40 m.
Drezurní úloha ČJF č. P2 (čtená)
Pravidla: Pravidla pony vydaná ČJF (v aktuálním znění).
Důraz je kladen na prostornost chodů, jezditelnost, pracovitost, klid, temperament a
ochotu přijímat pomůcky.
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Krok
2. Klus
3. Cval
4. Jezditelnost
2. Zkouška v zápřeži
Zkouška v zápřeži se skládá ze zkoušky pracovitosti, drezurní zkoušky v zápřeži a
parkuru v zápřeži.
Zkouší se ve dvojspřeží, případně jednospřeží ve dvou ojích. Ve dvojspřeží nesmí
být zapřažen kůň, který již zkoušku úspěšně složil.
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.
a. Zkouška pracovitosti
3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100 m dlouhé dráze.
Zkouška se provádí v lehké zápřeži:
- Dvojspřeží - 2 osoby
- Jednospřeží - 1 osoba
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Mechanika
2. Ochota
3. Připravenost
b. Drezurní zkouška
Zkouška zaměřená na mechaniku pohybu, ovladatelnost a ochotu přijímat pomůcky.
Obdélník 40 x 80 m nebo 40 x 100 m.
Drezurní úloha FEI č. 2 (zpaměti).
Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění).
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. mechanika pohybu
2. ovladatelnost
3. ochota přijímat pomůcky
c. Parkur v zápřeži
Pravidla: Pravidla FEI pro jízdu spřežení (v aktuálním znění)
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Povolena jsou libovolná kola kočáru.
Předepsaná rychlost: 250 m/min.
Šířka branky: + 30 cm.
Parkur pro zkoušku v zápřeži má 9 překážek s jednou kombinací.
Stupnice hodnocení 1 – 10.
Hodnotí se:
1. Přesnost průjezdu překážkami
2. Ovladatelnost
3. Výsledná známka
Výsledná známka zkoušky se vypočte následovně:
1. u každé části zkoušky se vypočte průměrná výsledná známka,
2. výsledné známky jednotlivých částí zkoušky se sečtou,
3. u sedlové zkoušky se výsledek vydělí dvěmi, u zkoušky v zápřeži se vydělí
třemi.
4. Úspěšné složení výkonnostních zkoušek
Pro úspěšné složení výkonnostní zkoušky musí být dosaženo výsledné známky
minimálně 6,1 bodů, přičemž žádná část zkoušek nesmí být hodnocena známkou
pod 5,0 bodů. Výsledná známka bude součástí plemenné hodnoty jedince, která se
zaznamená do potvrzení o původu koně.

13

AKCELERAČNÍ PROGRAM
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB

Ke stimulaci genetického pokroku v chovu m.j. VELŠSKÝCH PLEMEN PONY
A KOB vyhlásila ASCHK ČR o.s. výběrový program, tzv. akcelerační program, jako
impuls pro chov špičkových plemenných pony a koní. Cílem programu je urychlit
selekční práci v chovu.
Snahou je vytvořit tzv. Nucleus herdus – plemenný kůň – s čistokrevným
rodokmenem, prokázanou výkonností, popř. kontrolou dědičnosti. ASCHK ČR o.s. i
za pomoci státní stimulace usiluje o vytvoření takových podmínek pro chovatele
plemenných pony a koní, aby se podporovalo krytí prověřených klisen čistokrevnými
prověřenými hřebci. Usiluje o to, aby pro chovatele, kteří mají zájem chovat
pony/koně srovnatelné s produkty nejlepších chovů, spoluvytvářela podmínky
k dosažení takového cíle v co nejkratší možné době.
Cíl šlechtitelského projektu:
Cílem projektu na urychlení šlechtitelského procesu (tzv. akceleračního
programu) je dosáhnout maximálního genetického pokroku především
prostřednictvím těch klisen, které svojí fenotypovou kvalitou (exteriéru i ostatních
rozhodujících, zvláště charakterových vlastností), zaručují produkci kvalitních
potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu.
Způsob realizace:
K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající
v připařování vybrané části populace klisen stanovenými, genově čistými hřebci,
vynikajícími nad průměr populace.
Kritéria výběru koní do navrženého programu:
Pro intenzivní šlechtění a výběr populace klisen a hřebců jsou stanovena
následující kritéria:
KLISNY:
1. Klisny zapsané v HPK, které mají zapsané alespoň 3 (tři) potomky v HPK
velšských plemen pony a kob, a klisny, které byly do r. 2006 včetně zařazené do
oddílu Preferované klisny HPK. Označení (pref).
2. Klisny zapsané do HPK, které absolvovaly výkonnostní zkoušky s minimálním
hodnocením 8,0 bodů. Označení (sport VZ).
3. Klisna, která se umístila na prvním místě ve své sekci na celostátní přehlídce 3 4letých klisen. Posuzovatel je oprávněn první místo neobsadit, pakliže je to
odůvodněno nedostatečnou kvalitou zúčastněných zvířat, nebo naopak první
místo obsadit dvěma, výjimečně více klisnami (označení 1A, 1B, … atd.), pakliže
ho k tomu dovede obzvláště vysoká kvalita zúčastněných klisen. Označení
(exterier M).
(Přechodné opatření pro rok 2003: prvních 5 klisen z každé sekce na celostátní
přehlídce 5letých a starších).
4. Klisny z Hlavní plemenné knihy, které dokončily soutěž na Mistrovství České
republiky sportovních disciplín pony (dále jen „MČR“) nebo na mezinárodních
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závodech s obtížností odpovídající minimálně obtížnosti MČR v první třetině
soutěžících, zaokrouhleno nahoru. Označení (sport).
5. Klisny importované ze zahraničí starší 4 let, které se umístily na jednom z prvních
tří (3) míst ve své sekci a věkové rubrice na celostátní přehlídce (v případě
umístění na 2. nebo 3. místě pod podmínkou, že před nimi umístěné klisny jsou
již zařazené do AP), a které posuzovatel doporučí pro zařazení do AP.
6. Klisny importované ze zahraničí, zapsané v některé z uznaných evropských PK
velšských plemen pony a kob, které mají v některé z uznaných evropských PK
velšských plemen pony a kob zapsané alespoň 3 (tři) potomky v oddílu PK
porovnatelném s českou HPK. Dokládá majitel a individuálně posuzuje a
schvaluje Rada PK.
7. Klisny importované ze zahraničí, zapsané v některé z uznaných evropských PK
velšských plemen pony a kob, kterým byl v zahraničí udělený hodnotící predikát
(např. za exteriér, sportovní výsledky, potomstvo apod.). Dokládá majitel a
individuálně posuzuje a schvaluje Rada PK.
HŘEBCI:
Všichni plemenní hřebci, zapsaní do Hlavní plemenné knihy.
Klisna se zařadí do Akceleračního programu na žádost majitele do sídla ASCHK ČR
nebo Rady PK a po doložení splnění výše uvedených kritérií.
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III. ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB

1. Základní zásady řádu plemenné knihy
Řád plemenné knihy velšských plemen pony a kob (dále jen „ŘPK“) vychází z
obecně závazných právních předpisů České republiky a řídí se především pravidly
mateřské plemenné knihy ve Velké Británii (The Welsh Stud Book), šlechtitelským
programem, finančním řádem a řádem výžehů plemenné knihy velšských plemen
pony a kob.
PK je jednotná. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna
PK pro dané plemeno.

2. Účel Plemenné knihy velšských plemen pony a kob (dále jen
„plemenná kniha“ nebo „PK“)
Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické
úrovně chované populace velšských plemen pony a kob v zájmu zvyšování úrovně
exteriéru a pohybových schopností, při zachování především dobrých povahových
vlastností a všestranné pracovní využitelnosti.

3. Oddíly plemenné knihy
Velšská plemena pony a kob se v plemenné knize zapisují do oddílů:
-

Hlavní plemenná kniha (dále jen „HPK“),
Základní plemenná kniha (dále jen „ZPK“)

4. Sekce Plemenné knihy:
V obou oddílech PK - HPK i ZPK - se pony/koně zapisují do následujících sekcí:
Sekce A: velšský horský pony (Welsh Mountain Pony)
Sekce B: velšský pony (Welsh Pony)
Sekce C: velšský pony v typu kob (Welsh Pony of Cob Type)
Sekce D: velšský kob (Welsh Cob)
Sekce WPBR: podílový velš (Welsh Part-Bred)
Pro zápis do jednotlivých sekcí platí následující pravidla:
AxA=A
AxB=B
AxC=C
AxD=C
BxB=B
B x C = C (viz níže Poznámka)
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B x D = C nebo D (podle KVH)
CxC=C
C x D = C nebo D (podle KVH)
DxD=D
Poznámka:
Od 1. ledna 2005 do konce dubna 2005 platilo ve Velké Británii:
B x C = sekce X
B x D = sekce X
A x WPBR = WPBR
B x WPBR = WPBR
C x WPBR = WPBR
D x WPBR = WPBR
WPBR x WPBR = WPBR
A, B, C, D x jiné plemeno = WPBR
WPBR x jiné plemeno = WPBR, splní-li podmínku minimálně 12,5% registrované
velšské krve (viz Standard WPBR čl. 5.5)
Hřebec A, B, C, D, WPBR x registrovaná klisna = WPBR, splní-li podmínku
minimálně 12,5% registrované velšské krve (viz Standard WPBR čl. 5.5)

5. Standardy jednotlivých sekcí PK
5.1. Sekce A
Velšský horský pony (The Welsh Mountain Pony)
KVH do 122 cm (12 hands)
Sekce A plemenné knihy
Obecná charakteristika
Tvrdý, odvážný a poníkovský.
Barva
Všechny barvy kromě strakoše1.
Hlava
Malá, suchá, dobře nasazená a zužující se k nozdrám.
Oči
Velké, smělé a výrazné.
Uši
Dobře nasazené, malé a bystře reagující, posazené správně na hlavě, úměrně blízko
u sebe.
Nozdry
Výrazné a otevřené.
Čelisti a hrdlo
Suché a jemně vyřezávané, s velkým prostorem u výřezu čelisti.
1

Strakoš je kůň, jehož zbarvení srsti tvoří velké nepravidelné skvrny: černé a bílé u zbarvení „piebald“,
bílé a jakékoli jiné barvy kromě černé u zbarvení „skewbald“. Hranice mezi těmito dvěma různými
barvami jsou zpravidla velice dobře vykreslené.
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Krk
Dlouhý, dobře nesený a u klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců se sklonem k
mohutnému hřebenu.
Plece
Dlouhé a nazad zešikmené. Kohoutek poměrně jemný, ale ne příliš „ostrý“. Ramenní
kost musí být natolik strmá, aby přední noha nestála příliš pod tělem.
Přední nohy
Směřují kolmo k zemi, v loktech volné. Dlouhé a silné předloktí, dobře vyvinutý
karpální kloub, pod ním krátká plochá holeň, spěnky úměrně zešikmené i dlouhé,
kopyto dobře tvarované a tvrdé, chodidlo kulaté.
Hřbet a bedra
Svalnatá, silná a dobře vázaná.
Hrudník
Hluboký.
Žebra
Dobře klenutá.
Záď
Dlouhá a kulatá. Ne hranatá ani krátká. Ocas korektně nasazený a živě nesený.
Zadní nohy
Hlezenní klouby musí být velké, ploché a suché, se zřetelnými patními hrboly,
nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven. Zadní nohy mají být dobře zaúhlené. Patní
hrbol nesmí přesahovat přes pomyslnou spojnici od hrbolu kosti sedací k ostruze.
Spěnky úměrně zešikmené a dlouhé. Kopyta dobře tvarovaná, tvrdá.
Mechanika pohybu
Pohyb energický, volný a vycházející rovně z plece, vepředu prostorný. Hlezenní
klouby se dobře ohýbají a zadní nohy dopadají rovně a v kmihu pod tělo.

5.2. Sekce B
Velšský pony (The Welsh Pony)
KVH do 137 cm (13 hands 2 inches)
Sekce B plemenné knihy
Obecný popis standardu pony sekce A v plemenné knize platí i pro pony sekce B, ale
pony sekce B musí být především popisován jako jezdecký pony, kvalitní, s
jezdeckým pohybem, přiměřenou kostrou a hmotou, tvrdý a pevně stavěný a s
výrazem poníka.
5.3. Sekce C
Velšský pony v typu kob (The Welsh Pony of Cob Type)
KVH do 137 cm (13 hands 2 inches)
Sekce C plemenné knihy
a
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5.4. Sekce D
Velšský kob (The Welsh Cob)
KVH nad 137 cm neomezená
Sekce D plemenné knihy
Obecná charakteristika
Silný, tvrdý a aktivní, s poníkovským výrazem a co nejmohutnější.
Barva
Všechny barvy kromě strakoše.
Hlava
Ušlechtilá a s poníkovským výrazem. Hrubá hlava a klabonos jsou nanejvýš
nežádoucí.
Oči
Výrazné a smělé, posazené široce od sebe
Uši
Jemné a dobře posazené.
Krk
Dlouhý a dobře nesený. U klisen štíhlejší, ale u dospělých hřebců se sklonem k
mohutnému hřebenu.
Plece
Silné, ale dobře nazad zešikmené.
Přední nohy
Směřují kolmo k zemi a v loktech jsou volné. Dlouhá a silná předloktí. Dobře vyvinuté
karpální klouby a pod nimi velmi silné holeně. Spěnky úměrně úhlované i dlouhé.
Kopyto dobře tvarované, tvrdé. V přirozeném stavu je povolené přiměřené množství
hedvábným rousů, ale hrubé a drátovité rousy jsou naprosto nežádoucí.
Střední část těla
Hřbet a bedra svalnatá, silná a dobře vázaná. Hluboký a klenutý hrudník.
Záď
Dlouhá a silná. Hranatá nebo sražená záď jsou nežádoucí. Ocas je korektně
nasazený.
Zadní nohy
Silná a svalnatá stehna. Hlezenní klouby jsou velké, ploché a suché, se zřetelnými
patními hrboly, s korektním postojem (nesmějí být stočené ani dovnitř ani ven) Zadní
nohy jsou dobře zaúhlené, patní hrbol nesmí přesahovat přes pomyslnou spojnici od
hrbolu kosti sedací k ostruze. Spěnky úměrně úhlované a dlouhé. Kopyta dobře
tvarovaná, tvrdá.
Mechanika pohybu
Pohyb volný, korektní a monumentální. V klusu se musí karpální kloub výrazně
ohýbat a celá přední noha se musí natáhnout rovně z plece a co nejvíce dopředu.
Hlezenní klouby se ohýbají pod tělo a zadní nohy dopadají rovně a mocně.
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5.5. Sekce WPBR
Podílový velš (The Welsh Part-Bred)
KVH neomezená
Sekce WPBR plemenné knihy
Minimálně 12,5 % registrované velšské krve
Podílový velš (Welsh Part-Bred) je kůň, který má ve svém rodokmenu nejméně
12,5 % registrované velšské krve, počítáno jak ze strany matky tak otce, nebo
kumulativně od obou.
Povolené jsou všechny barvy, včetně strakoše.
Při zápisu do HPK musí být podílový velš ve velšském typu (viz popis standardu
sekcí A, B, C a D), s důrazem na užitné vlastnosti a charakter.

6. Použití jiných plemen
a. Sekce A, B, C, a D
PK je pro sekce A, B, C a D uzavřená. Uzavřená PK znamená, že v ní mohou být
registrovaná pouze zvířata sekce A, B, C a D, u nichž je známý plný počet generací
až do mateřské PK ve Velké Británii (The Welsh Stud Book). Použití koní jiných
plemen nebo sekce WPBR je pro chov v těchto sekcích vyloučené.
b. Sekce WPBR
PK je pro sekci WPBR otevřená. Otevřená PK znamená, že je možné použít i koně
jiných plemen. Lze zapsat i potomka hřebce s licencí pro PK velšských plemen pony
a kob a registrované klisny, nezařazené do žádné PK. Podmínkou zápisu je dodržení
pravidel stanovených Řádem PK pro tuto sekci (viz 5.5).

7. Pravidla pro přepis z jedné sekce do druhé
Přepis z jedné sekce do druhé může provést Rada PK výhradně po přeměření
inspektorem chovu koní ASCHK ČR.
Jsou možné následující přepisy:
- Přepis ze sekce A do sekce B zvířat, jejichž KVH je vyšší než 122 cm.
- Přepis ze sekce C do sekce D zvířat, jejichž KVH je vyšší než 137 cm.
- Přepis ze sekce D do sekce C zvířat, jejichž KVH nedosáhla 137 cm, a to ve
věku minimálně 7 let.

8. Chovná populace
K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území České
republiky a zapsaní v PK. Dále jedinci uvedených plemen importovaní ze zahraničí,
kteří byli v rámci podmínek tohoto ŘPK a v souladu se Šlechtitelským programem do
PK velšských plemen pony a kob zapsáni.

9. Rada plemenné knihy
Radu plemenné knihy (dále jen RPK) volí Český svaz chovatelů velšských koní . Je
pětičlenná, s funkčním obdobím 4 roky. Šestým nehlasujícím členem je tajemník
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ASCHK ČR o.s., který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých
opatření.
Po schválení změn v ŘPK v r. 2009 bude nová Rada PK zvolena až po skončení
funkčního období stávající Rady PK.
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 pozastavit, odmítnout nebo zrušit členství v PK. K těmto
důvodům patří např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé
nedostatky v evidenci, porušování ŘPK apod. Ze stejných důvodů je možné
odmítnout i zápis jednotlivých zvířat, zejména hřebců, do PK.

10. Členění plemenné knihy
Plemenná kniha zahrnuje a člení se na:
- Rejstřík chovatelů (RCH)
- Připouštěcí rejstřík (PřR)
- Chovný registr (CHR)
- Registr čekatelů (RČ)
- Hlavní plemennou knihu (HPK)
- Základní plemennou knihu (ZPK)
HPK a ZPK jsou rozčleněné do sekcí A, B, C, D a WPBR (viz články 3. – 5.).
a. Rejstřík chovatelů (RCH)
V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí ke členství v PK.
b. Připouštěcí rejstřík (PřR)
V PřR jsou evidována veškerá připouštění, včetně provedených inseminací a
transferu embryí.
PřR je průpisový a obsahuje prvopis a 3 kopie:
- Prvopis je po připouštěcím období archivován na ÚEK.
- 1. průpis je archivován po skončení připouštěcího období ASCHK ČR.
- 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození
hříběte a výsledku připouštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího
lístku, sloužící jako podklad pro zápis do ústřední evidence a vystavení potvrzení o
původu.
c. Chovný registr (CHR)
V CHR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen sekcí A, B, C, D a
WPBR až do doby eventuálního vlastního zápisu do jednoho z oddílů PK (HPK nebo
ZPK). V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále
vedeno v Chovném registru.
Do sekce podílový velš (WPBR) Chovného registru je evidováno samčí a samičí
potomstvo licentovaných hřebců a klisen které má minimálně 12,5 % podílu
registrované velšské krve.
ASCHK ČR o.s. může na základě rozhodnutí RPK odmítnout registraci samčího a
samičího potomstva hřebců, kteří nejsou v souladu se šlechtitelským programem a
nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva a zhoršují jeho zdravotní stav.
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d. Registr čekatelů (RČ)
V RČ jsou evidována všechna importovaná zvířata a zvířata narozená v ČR, která
jsou zapsaná v některé z uznaných evropských plemenných knih velšských plemen
pony a kob, řádně evidovaná v Ústřední evidenci koní ČR, jejichž majitelé při jejich
registraci výslovně prohlásí, že mají v úmyslu toto zvíře nechat zapsat pro
plemenitbu do české PK velšských plemen pony a kob.

11. Zápis hřebců do PK
Udělení výběru a zápis hřebce do PK se provádí na základě písemné žádosti
majitele do sídla ASCHK ČR o.s. nebo Českého svazu chovatelů velšských koní,
zpravidla na celostátním výběru (tzv. licentaci), pouze výjimečně při individuálním
výběru mimo toto období na žádost majitele. Postupuje se podle obecně závazných
právních předpisů a zásad, zpracovaných v Pravidlech hodnocení (viz Pravidla
hodnocení).
Po udělení výběru a zápisu hřebce do PK platí jeho licentace od zahájení připouštěcí
sezony v roce jeho výběru a zápisu.

a. Zápis hřebce do HPK
Do Hlavní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C, D nebo
WPBR, který splní podmínky stanovené v Pravidlech hodnocení pro zápis do HPK
(Viz Pravidla hodnocení A.1.a. až g.). Pro zápis hřebce je nutné stanovit jeho
genetický typ. Náklady nese ten, kdo požádal o zápis hřebce do PK.
b. Zápis hřebce do ZPK
Do Základní plemenné knihy může být zapsán hřebec sekce A, B, C nebo D
(s výjimkou hřebců WPBR, kterým byl udělen výběr do r. 2006 včetně), který splní
podmínky stanovené v Pravidlech hodnocení pro zápis do ZPK (Viz Pravidla
hodnocení A.2.a. až c.). Pro zápis hřebce je nutné stanovit jeho genetický typ.
Náklady nese ten, kdo požádal o zápis hřebce do PK.
c. Zápis importovaného hřebce do PK
Importovaný hřebec bez výběru v zemi původu musí splnit všechna kritéria pro výběr
a zápis do PK velšských plemen pony a kob v České republice.
Importovaný hřebec s výběrem v zemi původu: viz Pravidla hodnocení, A. 5) a 1.g.
U hřebce importovaného s výběrem v zemi původu má RPK právo tuto licentaci
zpochybnit, jsou-li k tomu závažné důvody. RPK doporučuje konzultaci chovatele s
RPK před plánovaným importem, má-li záměr hřebce licentovat pro plemenitbu
v České republice.
d. Zápis hřebce, jehož sperma bylo dovezené ze zahraničí
Hřebec, u něhož je k dispozici zmrazené nebo čerstvé sperma dovezené ze
zahraničí, může být zapsán do PK na základě rozhodnutí RPK, vždy však v souladu
s ustanoveními předešlých odstavců. RPK doporučuje konzultaci chovatele s RPK
před plánovaným importem zmrazeného nebo čerstvého spermatu pro plemenitbu
v České republice.
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e. Prodlužování licence výběru pro plemenitbu
U hřebců s výběrem se licence 1x ročně potvrzuje na žádost majitele nebo držitele u
ASCHK.
Upozornění: RPK si vyhrazuje právo požadovat speciální zdravotní vyšetření.

12. Zápis klisen do PK
Klisny se zapisují do PK zpravidla na určených svodech klisen, výjimečně se klisny
hodnotí na žádost majitele individuálně mimo určené svody. Hodnocení klisen se
provádí podle ŘPK, Šlechtitelského programu a Pravidel hodnocení.
a. Zápis klisen do HPK
Do Hlavní plemenné knihy se zapisuje klisna, která splnila podmínky Pravidel
hodnocení pro zápis do HPK (Viz Pravidla hodnocení B.1.a. až h.).
b. Zápis klisen do ZPK
Do Základní plemenné knihy se zapisuje klisna, která splnila podmínky Pravidel
hodnocení pro zápis do ZPK (Viz Pravidla hodnocení B.2.a. až c.).
c. Oddíl Preferované klisny HPK (do r. 2006 včetně)
V rámci HPK byl do r. 2006 vytvořen oddíl Preferované klisny (značeno PREF).
Klisny mohly být zařazeny do tohoto oddílu na žádost majitele po splnění
následujících podmínek:
- Všechny klisny zapsané v HPK, které mají zapsané alespoň 3 potomky v HPK.
- Vítězka celostátní přehlídky klisen v dané sekci, pokud úspěšně absolvuje
výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 7,5 bodů.
Od r. 2007 se tento oddíl ruší.

13. Údaje zápisu do PK
HPK a ZPK musí obsahovat
1) identifikační číslo a jméno koně
2) u hřebců - pořadové číslo ústředního registru plemeníků
3) datum narození (den-měsíc-rok)
4) plemeno, sekce PK a pohlaví
5) základní barva a popis odznaků a eventuelních výžehů, základní tělesné
rozměry
6) číslo elektronického identifikátoru (čipu)
7) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy (známkou do r. 2006 včetně)
8) pořadové číslo státního registru a jméno otce a identifikační číslo a jméno matky
9) jméno a adresa chovatele
10) jméno a adresa majitele - aktuální stav
11) datum zápisu do plemenné knihy
12) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy
13) u koní získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu podle
mikrosatelitů s uvedením laboratoře a čísla protokolu
14) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost
koně
15) u plemenných hřebců stanovení genetického typu
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16) u sekce WPBR procento podílu registrované velšské krve (minimálně 12,5 %), a
to s přesností na dvě desetinná místa.

14. Vedení plemenné knihy
a. Nositel PK
V rámci ČR je zřízena jedna PK pro velšská plemena pony a kob. Nositelem PK je
ASCHK ČR o.s., která je uznaným chovatelským sdružením.
b. Zajišťování vedení PK
ASCHK ČR o.s. může pověřit na smluvním základě výkonem a zajišťováním
jednotlivých činností spojených s vedením PK i další organizace.
c. Forma vedení PK
PK velšských plemen pony a kob je vedena formou počítačové databáze a je
průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání
veškerých chovatelských informací. Výstupy z PK, pořizované na vhodných nosičích
dat, slouží pro vedení a aktualizaci údajů pro organizaci vedoucí plemennou knihu.
d. Správa, údržba a novelizace
Správu, údržbu a novelizaci softwaru PK zajišťuje ASCHK ČR o.s., eventuelně
prostřednictvím jiné organizace. Změny softwaru je možné provádět se souhlasem
ASCHK ČR o.s., přičemž zdrojové programy jsou uložené u výše jmenovaného
subjektu.

15. Vystavování dokladů o původu
a. Oprávnění pro vystavování dokladů o původu
Doklady o původu je oprávněná vystavovat a potvrzovat výhradně ASCHK ČR o.s.,
která je uznaným chovatelským sdružením k vedení PK, a to pouze na plemenné
koně, zapsané do PK, a jejich přímé potomstvo, s výjimkou sekce WPBR (viz Řád
PK pod 4. a 6.b.).
b. Oficiální doklad
Oficiálním identifikačním dokladem je od 1.7.2009 průkaz koně (do tohoto data
potvrzení o původu koně), jehož pevnou součástí je potvrzení o původu koně. Průkaz
vydává na všechny mladé a dospělé koně ASCHK ČR o.s.. Průkaz se vystavuje po
zaregistrování a označení hříběte způsoby stanovenými v plemenářském zákoně a
jeho prováděcí vyhlášce. Pochází-li hříbě z klisny dovezené březí ze zahraničí nebo
se narodilo v důsledku mimořádných okolností, je možné takovéto případy výjimečně
posuzovat individuálně. Podmínky uznání původu a konečné rozhodnutí schvaluje
RPK.
Tento doklad má platnost oficiálního dokladu o původu a je možné ho použít při
prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd.
Při ověřování původů může ASCHK ČR o.s. požadovat ověření původu provedené
akreditovanou imunogenetickou laboratoří.
U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je doklad o ověření původu
podmínkou k vystavení potvrzení o původu.
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c. Vystavení dokladu o původu pro hříbě importované v klisně
Pro hříbě importované v klisně a narozené v ČR vystaví doklady o původu ASCHK
ČR o.s. za těchto podmínek:
1) Klisna-matka má doklady o původu vystavené některou z uznaných evropských
PK velšských plemen pony a kob a byla řádně přihlášená v Ústřední evidenci koní
ČR
2) Chovatel předloží:
- příslušný připouštěcí lístek,
- potvrzení o výběru hřebce-otce v zemi vystavení připouštěcího lístku,
- 4-generační původ hřebce-otce.
3) Rada PK schválí vystavení těchto dokladů.

16. Změny údajů v zápisu
a. Odhlášení klisny
Odhlášení klisny musí provést písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem
roku. Vyškrtnutí v důsledku úhynu nebo nutného poražení se musí ASCHK ČR o.s.
oznámit neprodleně.
b. Znovuzapsání klisny
Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné žádosti majitele a při
zachování jejího dřívějšího statutu zapsání. Znovuzapsání podléhá zaplacení
poplatku.
c. Dodatečné změny zápisu
Pokud se při zápisu klisny vycházelo z chybných údajů co se týče původu, může se
na žádost majitele a po doložení správných údajů provést změna zápisu.
d. Změna zařazení klisny
Plemenné klisny, které jsou zapsány do ZPK, mohou být po splnění podmínek dle
Pravidel hodnocení (viz Pravidla hodnocení B.1. a. až h.) na žádost majitele zapsány
do HPK. Plemenné klisny, které splní podmínky dle Akceleračního programu, mohou
být zařazené do AP.
e. Změna zařazení hřebce
Hřebec ze ZPK může být zapsán do HPK po splnění podmínek stanovených pro
zápis hřebce do HPK (Viz kapitolu A.1.a. až g.), a to na žádost majitele.
Zapsaný plemenný hřebec může být na základě výsledků kontroly dědičnosti z chovu
vyřazen (podmínky stanovuje RPK).
f. Změna údajů o chovu
Majitel je povinen nahlásit jakékoli změny Ústřední evidenci (zákon č. 154/2000 Sb.,
v platném znění, § 23)

17. Označování a identifikace koní
Označování a identifikace koní velšských plemen pony a kob se může provádět
všemi způsoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tzn.
- slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem (čipem), nebo
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- slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem (čipem) a výžehem
v pravém sedle
Koně velšských plemen pony a kob se rovněž mohou označovat plemenným
výžehem.
a. Označování výžehem
Označování koní výžehem je trvalé umístění čísel nebo stanovených symbolů na těle
koní. Viz Řád výžehů.
b. Kódové označení plemene
Velšská plemena pony a kob mají kódové označení 92. Toto kódové označení je
prvním dvojčíslím životního čísla koně zapsaného do PK.
c. Identifikační číslo koně
Každý kůň obdrží jako hříbě identifikační číslo. Toto číslo je patnáctimístné a nemění
se. Platí a převádí se i při převedení koně do jiné PK.
Identifikační číslo - příklad: plemenný hřebec 2829 Liken s.v. (sekce B)

203
│
│
označ.
země
původu (ČR)

001
│
│

92
│
│

45
│
│

719
00
│
│
poř.čís. hříběte
│
v registrační knize
kód
ident.kód čís.území
posl. dvojčíslí
ASCHK
PK
(zde: okr. Pardubice)
roku narození

d. Identifikace - ověřování původu
- Stanovení genetického typu hřebců
Před zápisem hřebce do HPK nebo ZPK je nutné stanovit jeho genetický typ.
Náklady nese ten, kdo požádal o zápis hřebce do PK.
e. Ověřování původu na žádost ASCHK ČR o.s. nebo RPK
U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které
má být registrováno, může ASCHK ČR nebo RPK žádat ověření původu
akreditovanou imunogenetickou laboratoří. V těchto případech nese náklady ASCHK
ČR o.s., pakliže původ souhlasí s původem, nahlášeným majitelem. Nesouhlasí-li
majitelem nahlašovaný původ, nese náklady majitel. Osvědčení o výsledku je
uloženo u ASCHK ČR o.s..
f. Povinné ověřování původu
Před vystavením potvrzení o původu se musí provést výše uvedené ověření původu
v těchto případech:
1. Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu - náklady nese chovatel;
2. Existují pochybnosti o udaném původu, neboť:
- klisna byla v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci;
- hříbě nebylo identifikováno pod matkou.
I v těchto případech nese náklady chovatel.
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18. Jména koní
Jména dává plemenným klisnám chovatel a jsou libovolná.
Hřebec zapisovaný do HPK nebo ZPK může mít libovolné jméno, avšak jméno již
udělené jinému hřebci, zapsanému v této PK, nesmí být použito do uplynutí alespoň
dvou generací.
U importovaných plemenných hřebců a klisen se jméno nemění.

19. Členství v plemenné knize
Členství v plemenné knize velšských plemen pony a kob je řádné a přidružené.
a. Řádné členství
Řádným členem PK je řádný člen Českého svazu chovatelů velšských koní nebo
ASCHK ČR o.s..
b. Přidružené členství
Přidruženými členy PK mohou být chovatelé, kteří splňují následující podmínky:
a) podají písemnou přihlášku k účasti svých hřebců nebo klisen na plemenné knize
b) uhradí registrační poplatek
c) zaváží se k dodržování ŘPK
d) nechají zapsat klisnu nebo hřebce do PK
Práva a povinnosti členů PK
Práva a povinnosti řádných a přidružených členů PK jsou dána tímto řádem.

20. Mezinárodní spolupráce
a. Zajišťování mezinárodní spolupráce
ASCHK ČR o.s. ve spolupráci s ČSCHVK zajišťuje jako uznané chovatelské sdružení
k vedení plemenné knihy mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy a
organizacemi sdružujícími chovatele stejných plemen a obdobného chovného cíle,
zejména s mateřskou PK velšských plemen pony a kob „The Welsh Stud Book“ ve
Velké Británii, a to při řešení a inovaci metodických, organizačních a technických
postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s
plemennými zvířaty apod.
b. Garance vůči zahraničí
ASCHK ČR o.s. je uznané chovatelské sdružení k vedení plemenné knihy a jako
nositel PK je garantem PK velšských plemen pony a kob vůči zahraničí.

21. Finanční zajištění plemenné knihy
a. Zdroje 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
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ASCHK ČR o.s., chovatelského sdružení a organizací pověřených výkonem
jednotlivých činností, z dědictví a darů.
b. Pravidla hospodaření s financemi
Výši poplatků a způsob hospodaření určuje Finanční řád PK, který je nedílnou
součástí ŘPK. Finanční řád navrhuje a aktualizuje prezidium ASCHK ČR o.s. dle
finanční situace PK. Finanční řád a hospodaření PK podléhají schválení vrcholného
orgánu ASCHK ČR o.s..

22. Závěrečná ustanovení
Řád plemenné knihy velšských plemen pony a kob vstupuje v platnost dnem
schválení MZe ČR.

Ministerstvo zemědělství ČR schválilo stávající znění Chovného cíle, Šlechtitelského
programu a Řádu plemenné knihy velšských plemen pony a kob.
V Praze dne
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FINANČNÍ ŘÁD PLEMENNÉ
KNIHY
VELŠSKÝCH PLEMEN PONY A KOB
Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou
součástí Řádu plemenné knihy velšských plemen pony a kob. Finanční řád (dále jen
„FŘ“) vydává ASCHK ČR o.s. na základě ustanovení čl.14 Řádu plemenné knihy a
zásad schválených vrcholným orgánem ASCHK ČR o.s..
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 a způsob účtování poplatků
Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony
spojené s vedením PK, jmenovitě za:
- Vstupní zápis majitele koní do plemenné knihy – složenkou na základě přihlášky
do PK.
- Zápis a označení hříběte – na místě inspektorovi chovu koní.
- Zápis klisny do plemenné knihy – na dobírku.
- Zápis hřebce (čerstvého nebo mraženého spermatu) do plemenné knihy – po
licentaci hřebce a zapsání do PK dobírkou, při zaslání dokumentace.
- Povolení připouštění plemeníka či inseminace na příslušný rok.
- Potvrzení o původu koně – na dobírku.
- Výpis z plemenné knihy – na dobírku.
- Sankce – fakturačně.
- Změna majitele – fakturačně.
Fakturace se řídí obecně závaznými právními předpisy. Neplacení faktur má za
následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení,
popř.zrušení zápisu hřebce či klisny.
3. Poplatky
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje vrcholný orgán
ASCHK ČR o.s. podle aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu
ASCHK ČR o.s. a dává se na vědomí valné hromadě. Vydává, popř. prodlužuje ho
vrcholný orgán ASCHK ČR, a to na období nejméně jednoho roku a je povinno s
ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou
součást FŘ.
4. Plátci poplatků
Plátci poplatků jsou majitelé pony/koní.
5. Závěrečná ustanovení
FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným vrcholným orgánem.
Jednotlivé položky mohou být vyhlašovány postupně, v souladu s přípravou nového
systému PK a uplatněním příslušných ustanovení.
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ŘÁD VÝŽEHŮ
1. Druhy výžehů
1) Výžeh pro identifikaci koně
2) Výžeh příslušnosti k plemenné knize
3) Výžeh příslušnosti k chovateli
2. Kdy se výžeh provádí
Označování se provádí tak, aby se co možná šetřilo zdraví a psychická pohoda
zvířete.
K zabezpečení identity se výžehem označuje hříbě při registraci, tzn. nejpozději do
osmi měsíců.
3. Podoba výžehů
1) Výžeh pro identifikaci koně
Tento výžeh se skládá z číselného kódu a provádí se při registraci.
Výžeh má dvě části: v horní části je číslo registrační knihy koní a je maximálně
dvoumístné, v dolní části je pořadové číslo hříběte v registrační knize koní a je
maximálně trojmístné.
Čísla pro označování hříbat výžehem nesmějí být na výšku menší než 3,5 cm a větší
než 4 cm.
2) Výžeh příslušnosti k plemenné knize
Tento výžeh má podobu symbolu a podléhá schválení ASCHK ČR o.s. a RPK.
Mohou jím být označeni potomci klisen a hřebců zapsaných v PK.
Symbolem příslušnosti k této plemenné knize je: (viz symbol na následující straně)
4. Umístění výžehů
1) Výžeh číselného kódu pro identifikaci koně se umísťuje v pravém sedle hříběte.
Horní okraj čísel horní řady musí být vzdálen na šířku dlaně od střední linie
páteře. Poslední číslo dolní řady (zadní okraj) musí být ve vzdálenosti šířky
dlaně od zadního okraje lopatky.
2) Výžeh symbolu příslušnosti k plemenné knize se provádí na levém stehně
hříběte.
5. Evidence výžehů
Veškeré výžehy v pravé sedlové poloze a výžehy symbolů označujících příslušnost
k plemenné knize nebo k chovateli podléhají schválení a evidenci u organizace, která
vede plemennou knihu. Evidence se vede pomocí protokolu, který je součástí Řádu
plemenné knihy.
6. Výžehy hříbat narozených po vývozu březích klisen a po transferu embryí
Hříbata, exportovaná v mateřském těle nebo formou embryí, mohou být opatřena
výžehy ASCHK ČR o.s. a této PK jen se souhlasem těchto institucí.
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