
 

 

Licentace hřebců plemene Shetland pony – při předvýběru hřebců všech 

plemen 

 v ZH Písek 26.2. 2023 
 

 

 

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 

26.2. 2023. 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.  

 

Komise si prohlédla celou skupinu hřebců již při měření a veterinární kontrole. Na 

individuální posouzení  nastoupili hřebci každý zvlášť. Hřebci byli seřazeni dle data narození 

od nejmladšího, který nastoupil na posouzení jako první po nejstaršího, kterým se posuzování 

SHP uzavřelo. Na hodnocení nastoupilo celkem pět hřebců. Čtyři byli ročník 2020 tedy letos 

tříletí a jeden starší, který absolvoval licentaci na druhý pokus. Všichni předvádění hřebci byli 

českého chovu. Komise posoudila každého hřebce nejprve v postoji a později posoudila 

pohyb. Hřebci měli možnost pohyb předvést ve volnosti na hale. 

 

Komise pro licentaci hřebců Shetland pony pracovala ve složení: Blahoslav Políček, Doc. 

Miroslav Maršálek a Petra Šarochová. 
 

Na licentaci hřebců bylo přihlášeno pět hřebců. Všichni hřebci se na místo hodnocení 

dostavili. Všichni hodnocení hřebci splnili bodové hodnocení pro uchovnění. Hřebci Kadov 

Barley, Kadov Oat, Alpinhorse Salazar Slytherin a Plamp Eitan komise doporučila pro 

zařazení do plemenitby. Hřebec Kadov Inch splnil potřebné bodové hodnocení, avšak komise 

tohoto hřebce do plemenitby nedoporučila z důvodu nevhodného chování. 

RPK SHP schválila jednohlasně zařazení hřebců: Kadov Barley, Kadov Oat, Alpinhorse 

Salazar Slytherin a Plamp Eitan do PK SHP. 

RPK SHP neschválila zařazení hřebce Kadov Inch do PK SHP z důvodu nevhodného chování 

při licentaci.  

Majitel hřebce může: 

a) absolvovat licentaci hřebců znovu ( ne dříve než za 6 měsíců) nebo 

b) absolvovat ZV jako důkaz ovladatelnosti a ochoty spolupracovat, s tím, že mu bude uznáno 

bodové hodnocení z licentace (únor 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Jméno hřebce KVH KVP OH OHol Užitkový 

typ 
Stavba 

těla 
Konče- 

tiny 

Mech. 

pohybu 
Celková 

známka 

 Koeficient 

0,30 

Koeficient 

0,25 

Koeficient 

0,20 

Koeficient 

0,25 
 

Kadov Barley 90 102 132 15 9 8,5 8,5 8 8,15 

Kadov Oat 
93 104 141 16 8 7,5 8 8,5 8 

Alpinhorse Salazar Slytherin 
85 92 126 14 8 8 6 7,5 7,5 

Kadov Inch 
92 102 145 15 7 8 7,5 6,5 7,23 

Plamp Eitan 
93 104 135 15,5 7 7 6,5 8 7,15 

 
 
 
 
 

 

 

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. Poděkování patří také ASCHK ČR za skvělou organizaci a přípravu akce a také ZH 

Písek za poskytnutí perfektního zázemí pro předvedení i ustájení hřebců. 
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