
Registrace hříbat CACP  – 17.9.2022  

Straškov – Areál JS U ryzáčka 

 

Registrované hříbě  

Jméno hříběte  

matka  

otec  

 

 

Majitel 

Jméno  

Adresa  

Tel: e-mail: 

 

 

Já, níže podepsaný a registrovaný vlastník, souhlasím s registrací hříběte, tak jak je uvedeno  

 

 

Podpis ……………………………………..                                Datum ………………………………………………                              

 

Prosím doplňte fakturační údaje v případě, že požadujete vystavení faktury, děkujeme. 

 

Jméno / název firmy – IČ  

 

Bydliště / sídlo  

 

 

Vyplněné zašlete na e-mail:  u.ryzacka@gmail.com 

 

 
 



Zápis hříbat 
 

Všechna čistokrevná plemenná zvířata plemene Connemara pony mají právo na zápis 
do plemenné knihy vedené CACP. 
Matka a otec hříběte musí být před jeho zápisem zapsáni v uznané plemenné knize 
pro Connemara pony. 
 
Hříbě musí být zapsáno v souladu s platnou legislativou a musí mu být vystaven identifikační 
doklad (průkaz koně) a zootechnické osvědčení před opuštěním hospodářství, ve kterém se 
narodilo, nejpozději však do 12 měsíců stáří. S ohledem na lhůty pro ověření původu pomocí 
DNA a testování HWSD se majitelům doporučuje zapsat hříbata pod matkou před dosažením 
věku šesti měsíců. 
 
Zápis hříbat v případě přirozené plemenitby, kdy je jeden z rodičů zapsán v uznané plemenné 
knize původu, nebo filiální plemenné knize v zahraničí 
 
Pokud je v případě přirozené plemenitby některý z rodičů zapsán v uznané plemenné knize 
původu, nebo filiální plemenné knize v zahraničí, musí být majitelem hříběte doložena kopie 
DNA profilu rodiče z laboratoře, kde byl pony původně testován. Kopie se zasílá na adresu 
sídla CACP. 
 
 
Vyplnění popisového listu 
Vyplnění popisového listu zajišťuje CACP – inspektor chovu. 
 
 
Ověření původu, odběr vzorku DNA, elektronický identifikátor 
 
- Každé hříbě musí mít ověřený původ pomocí DNA.  Odběr vzorku DNA a jeho odeslání do 

laboratoře zajišťuje CACP. 
 

- Všechna hříbata musí být před zápisem otestována na HWSD. Výsledek testu neovlivní 
žádným způsobem zápis hříběte. Connemara pony, jejichž oba rodiče mají negativní 
status (N/N) nemusí být testováni. Odběr vzorku pro HWSD test a jeho zaslání do 
laboratoře  zajišťuje CACP. Odběr může být proveden současně s odběrem vzorku pro  
ověření původu při zápisu. Výsledky HWSD testů jsou evidovány v plemenné knize a jsou 
zaznamenány do průkazu koně a do jeho zootechnického osvědčení. 
 

-  Každé registrované hříbě musí být označené aplikací elektronického identifikátoru (čipu) 
na levou stranu šíje. Aplikaci zajišťuje CACP. 

 


