
Licentace hřebců plemene Shetland pony – při předvýběru hřebců všech plemen
 v     ZH Písek 20.2. 2022  

První letošní licentace hřebců plemene Shetland pony a zároveň první letošní chovatelská 
akce pro toto plemeno se konala v krásném prostředí Zemského hřebčince v Písku. Licentace 
SHP byla zařazena v programu předvýběru hřebců ostatních plemen, která se konala v neděli 
20.2. 2022. Pro konání akce byla zajištěna perfektně upravená hala a přímí přenos zajistila 
Equi TV. Před nástupem na hodnocení v hale prošli přihlášení hřebci důkladnou veterinární 
kontrolou a měřením na pevném povrchu. 
Jako první na halu nastupovali mladí hřebečci pro předvýběr. Hodnocení mladých hřebečků je
takovou přípravou na budoucí licentaci v dalších letech a pro majitele je toho hodnocení spíše 
informativní. Po obodování a vyhodnocení mladých nastoupila sedmičlenná skupina hřebců 
SHP k vlastní licentaci. Komise si nejprve prohlédla celou skupinu pohromadě, aby získala 
celkový dojem a poté začala s individuálním hodnocením. Nejprve hřebců v mini typu a poté 
hřebců v typu standard seřazených podle věku od nejmladších k nejstarším.

Komise pro licentaci hřebců pracovala ve složení Ing Karel Kratochvíle, Doc. Miroslav
Maršálek a Lucie Kočovská.
Ing. K. Kratochvíle nahradil na poslední chvíli původně jmenovaného B. Políčka, který se pro
nemoc omluvil.
Na licentaci hřebců bylo přihlášeno sedm hřebců. Všichni hřebci se na místo hodnocení 
dostavili. Ze sedmi hodnocených hřebců splnilo bodové hodnocení pro uchovnění šest hřebců.
Hřebci Lille Rosendals Matteo, Bruce Domino,  Permonik Gypsy, Markes Royal 
Commander, Phantom Czenkow a Aslan Rembrandt prošli úspěšně licentací a byli komisí
vybráni do plemenitby. 

Výsledky hodnocení všech hřebců a jejich míry jsou v níže uvedené tabulce.

Jméno hřebce KVH KVP OH OHol Užitkový
typ

Stavba těla končetiny Mech.
pohybu

Celková
známka

Lille Rosendals Matteo 105 114 145 16,5 8 8 7,5 8 7,88

Bruce Domino 100 109 142 15 8 8 7,5 6,5 7,5

Permonik Gypsy 85 91 114 12,5 8 8 6,5 7 7,38

Markes Royal 
Commander 102 109 151 15,5 8,5 6 7,5 7 7,25

Phantom Czenkow 102 108 134 16,5 8 7,5 7,5 6 7,25

Aslan Rembrandt 85 92 111 13,5 7,5 7,5 6,5 7 7,13

Talisman vom Buchberg
80 87 107 13 7 7 6 6 6,5

RPK SHP schválila jednohlasně zařazení hřebců Lille Rosendals Matteo, Bruce Domino,  
Permonik Gypsy, Markes Royal Commander, Phantom Czenkow a Aslan Rembrandt do 
plemenitby s výše uvedeným hodnocením. 



Předvýběr mladých hřebců SHP – při předvýběru hřebců všech plemen
v     ZH Písek 20.2. 2022  

Komise pro předvýběr mladých hřebců pracovala ve složení Ing Karel Kratochvíle, Doc. 
Miroslav Maršálek a Lucie Kočovská. Do předvýběru byli přihlášeni dva dvouletí hřebečci, oba se 
k hodnocení dostavili. Hřebečka  Alpinhorse  Salazar Slytherin komise doporučuje jako nadějného, 
hřebečka Shenay spíše nedoporučuje. Komise samozřejmě zohledňuje při hodnocení věk hřebců a 
zároveň dodává, že do doby než budou moci hřebci předstoupit před licentační komisi se mohou 
ještě změnit a to jak k lepšímu tak k horšímu hodnocení.

Podrobné hodnocení mladých hřebců je zaznamenáno v tabulce.

Jméno hřebce KVH KVP OH OHol Užitkový
typ

Stavba
těla

končeti
ny

Mech.
pohybu

Celková
známka

doporučení

Alpinhorse  Salazar 
Slytherin 84 90 118 13,5 7,5 7 6 8 7,13

doporučuje

Shenay 80 85 108 12,5 7 7 6 6 6,5 nedoporučuje

RPK SHP vzala na vědomí hodnocení mladých hřebců, kteří byli předvedeni na předvýběru 
mladých hřebců SHP. Hodnocení se jim nezapisuje, slouží pouze majitelům koní jako 
doporučení v případě plánování budoucnosti hodnocených hřebců a případné rozhodnutí se o 
budoucí účasti na licentaci.

Na závěr děkujeme všem majitelům předvedených koní, že i v nepříjemném zimním a velice 
větrném počasí se svými svěřenci dorazili na hodnocení a přejeme jim hodně úspěchů 
v chovu.
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