
Výkonnostní zkoušky 2019  
Podmínky výkonnostních zkoušek v roce 2019 zůstávají shodné. 

Jen znovu připomínáme, že vykonání alespoň jednostranných zkoušek typu „B“ spolu 

s povinně ověřenou paternitou rodičů formou DNA je podmínkou pro zařazení klisny do 

HPK nebo PK. Ověření původu formou DNA je proto vhodné předložit již při vlastním 

zápisu klisny do HPK nebo PK. Do splnění obou uvedených podmínek je klisna 

zařazena nejvýše do 1 VPK. 

Předpoklad zařazení klisny do NPGZ by měl být chovatelem ověřen doporučením 

ACHHK nebo nejméně inspektora před výkonem zkoušek typu „A“. Jinak riskuje 

nezařazení z důvodu původu nebo neodpovídající kvality exteriéru. 

Zájemce o zařazení koní do zkoušek žádáme o vyplnění přihlášky v příloze nejpozději 

do konce května 2019. 

Zkoušky jsou přístupné pro chovatelskou veřejnost a všichni jsou na ně srdečně zváni. 

Jednostranné zkoušky typu „B“ je obdobně jako v loňském roce možno provádět po 

dohodě na více místech republiky s uhrazením cesty komise a poplatků viz platný ceník   

http:// www.hucul-achhk.cz .   

Pokud nejde o koně zařaditelného do NPGZ lze zkoušku vykonat i s ostatními plemeny 

koní dle nejbližšího místa majitele klisny. Majitel takovéto klisny však musí výkonnostní 

zkoušky předem s příslušným pořadatelem zkoušek domluvit a příslušné komisi zajistit platný 

zkušební protokol od ACHHK nebo stažený z  http:// www.hucul-achhk.cz  a uhradit požadované 

poplatky. 

Pro chovatelskou veřejnost připomínáme, že úplné znění řádu výkonnostních zkoušek je 

uvedeno v platném šlechtitelském programu a lze jej stáhnout na     http:// www.hucul-achhk.cz.    

Podpora výkonnostních zkoušek 2019 

Vedle podpory huculských koní zařazených do Národního programu GZ (podmínky 

budou zveřejněny ihned po odsouhlasení ministerstvem) zůstává v roce 2019 zachována 

podpora pro 3-4 leté huculské klisny zapsané do HPK nebo PK, které úspěšně vykonaly 

výkonnostní zkoušku a nebudou zařazeny do NPGZ i strany ACHHK.  

Není však možno o podporu na výkonnostní zkoušky shodného koně žádat současně 

v NPGZ a od ACHHK. 

 

Částka*: do 6 000,- Kč za klisnu, která je zapsána do HPK nebo PK výše uvedených 

plemen a v r. 2019 úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti Typu „A“  

 

Částka*: do 5 000,- Kč za klisnu, která je zapsána do HPK nebo PK výše uvedených 

plemen a v r. 2019 úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti Typu „B“  

 

Způsob podání žádosti včetně formuláře o dotaci je obdobný jako v předešlých letech.  Vzor 

formuláře přinášíme ve složce „Žádosti a formuláře“.        

       

Žádost je nutno zaslat na ACHHK nejpozději do 25. září 2019 


