ZÁPIS
ze zasedání Rady PK starokladrubského koně
ve Slatiňanech dne 20.5.2008

Přítomni: 	T. Barták, L. Dobrovský, Z. Dyková, Ing. L. Gotthardová, CSc., T. Kunc, 
		Ing. J. Machek, Ing. Z. Šancová, E. Šimáčková
		Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček, MVDr. Šůsová, P. Vozáb
Omluveni:	Ing. J. Kaplan
Neomluveni:   Ing.V.Nágr

Program:	1.Přivítání nového člena Rady PK
                        2. Žádost p.Hájkové o zařazení hřebce do plemenitby
                        3. Příprava vydání nové plemenné knihy
		4. Čerpání dotací z titulu 2.A. a 9.A. (MZe ČR)
		5. Dotace Národního programu  GZ(VÚŽV Uhříněves)
		6. Jezdecké dny v Kladrubech nad Labem
		7. Ostatní

Ad 1: 
Ředitelka NH Kladruby n.L.  Ing.Gotthardová přivítala nového člena Rady PK paní Ing.Zuzanu Šancovou, která vystřídá odstupujícího člena Ing.Milana Vítka.

Ad 2:
V únoru 2008 obdržela Rada PK písemnou žádost paní Hájkové o udělení výjimky pro zařazení jejího hřebce Gss Morgana XXXI-11 (nar.1995). Rada PK doporučila p.Hájkové, aby nechala hřebce vyšetřit očními specialisty MVDr.Beránkem a MVDr.Krisovou pro vyloučení podezření na měsíční slepotu u tohoto koně. Vzhledem ke specielní drezurní přípravě Rada PK povolila výjimku, aby hřebec nemusel absolvovat zápřahové discipliny. Rada PK doporučila majitelce, aby hřebce předvedla v květnu na zkouškách výkonnosti hřebců k ohodnocení typu, exteriéru, přiježděnosti a mechaniky pohybu.
Majitelka paní Hájková předložila požadované veterinární vyšetření oka svého hřebce, které onemocnění ani nevylučuje, ani nepotvrzuje, vzhledem k delší době od vzniku onemocnění.
Svého hřebce předvedla při zkouškách výkonnosti hřebců k požadovanému ohodnocení.
Ing.Regner seznámil přítomné a majitelku koně s výsledky hřebce Gss Morgana XXXI-11 po zhodnocení komise. Z hodnocených disciplin nesplnil hřebec podmínku pro zařazení (min.7 bodů) v hodnocení exteriéru (vady fundamentu) a mechaniky pohybu. Komise nedoporučuje, na základě zhodnocení výsledků, tohoto hřebce k udělení výběru a zařazení do plemenitby.
Ing.Gotthardová  rovněž konstatuje, že zařazení tohoto hřebce není nezbytné, neboť linie Generalissimus v současné době není ohrožená a dle Řádu PK by měli být hřebci a klisny
zdraví, prosti zjevných dědičně podmíněných konstitučních vad a chorob.
Ing.J.Machek a pan T.Barták navrhují dát tomuto hřebci  alespoň omezenou šanci na využití v plemenitbě do prověření potomstva. Další členové Rady PK však s tímto návrhem nesouhlasí a je tedy přistoupeno k hlasování. Z 8 přítomných členů Rady PK jsou při hlasování pouze 2 pro udělení výběru. Rada PK rozhodla hřebci výběr neudělit.

Ad 3:
Ing.Gotthardová informovala přítomné o přípravách na vydání pokračování tištěné Plemenné knihy starokladrubských koní, a to asi počátkem příštího roku. Rozčlenění by zůstalo stejné, jako v předchozí Plemenné knize. Vyzvala majitele plemenných hřebců, členy Rady PK, o zaslání  kvalitních fotografií plemenných hřebců event. dalších fotografií týkajících se jejich chovu.
Dále informovala Radu PK o shlédnutí webových stránek Petry Pilařové, bývalé zaměstnankyně NH, která nyní pobývá v USA, kde na nich uvádí nepravdivé informace o vedení PK a hřebcích určených k plemenitbě. P.Pilařové bude zaslán dopis s výzvou na odstranění těchto informací.

Ad 4:
Ing.J.Machek informoval přítomné o nových možnostech čerpání státních dotací pro NH i privátní chovatele z titulu 2.A. Udržování a zlepšování genet.potenciálu hospodářských zvířat.
Jsou to dotace na vedení plemenných knih, výkonnostní zkoušky a na testační odchovny.
Žádost je třeba podat pro každý titul včas, přílohy se dají postupně doplňovat. Žádost se podává na zemědělskou agenturu v kraji.

TESTAČNÍ ODCHOVNY
Rada PK se zabývala možností zřídit testační odchovny pro STKL hřebečky. V průběhu jednání byly stanoveny základní podmínky pro možný chod odchoven, ty musí být začleněny do Šlechtitelského programu a musí být uvedeny oprávněné osoby pro testování hřebečků. V co nejbližší době se chce Ing. L. Gotthardová, CSc. písemně obrátit na MZe ČR (po konzultaci s Ing. J. Machkem) s žádostí o povolení k zřízení testačních odchoven pro STKL koně a tedy i k čerpání finanční podpory na chod odchovny tak, jak je běžnou praxí u některých ostatních plemen koní.

Rada PK stanovila následující podmínky:
	Hřebečci, kteří budou moci nastoupit do testační odchovny, budou určeni komisí – členy Chovatelské komise. Hřebečci v majetku NH Kladruby nad Labem, s.p. budou vybráni v průběhu podzimního třídění koní. Hřebečci soukromých chovatelů budou hodnoceni a případně navrženi do testu při pálení.
	Hřebečci narození v roce zahájení testu mohou být naskladňováni do odchovny od věku minimálně 5 měsíců, nejpozději však do 30.11.
	V každé jednotlivé odchovně musí být umístěno minimálně 10 testovaných hřebečků jednoho ročníku.
	Předmětem testování starokladrubských koní v testačních odchovnách je růst (růstová pásma), typ (2x za rok při třídění STKL koní). Data z testačních odchoven budou podkladem pro kontrolu dědičnosti – vyhodnocení plemenných hřebců dle potomstva.
	Testování hřebečků je zakončeno závěrečným testem odchovny, který zahrnuje posouzení typu a exteriéru, posouzení mechaniky pohybu ve volnosti a na ruce. Hodnoceny jsou skupiny tříletých hřebců na jednotlivých odchovnách. Závěrečný test odchovny je organizován v období jarních zkoušek výkonnosti hřebců a bude pro něj určena odborná komise.
	Testování hřebců je ukončeno na jaře v roce, kdy koně dosáhnou věku 3 let. Po ukončení testu nastoupí hřebec do výcviku (na podzim se může zúčastnit předvýběru), event. je vytříděn a může být prodán.
	Důvodem pro předčasné ukončení testu je úhyn, nutná porážka, vážné zdravotní problémy.
	Pro chod testační odchovny musí být sepsán provozní řád, ve kterém budou určeny bližší podmínky. Ustájení hřebečků ve volných stájích, minimální pastevní plochy (0,3 ha/hř. do stáří 1 roku, 0,4 ha/hř. ve věku 1-3 roky, 0,5 ha/hř. nad stáří 3 let). V odchovnách mohou být ustájena i hříbata, která nejsou do testu zařazena….Zájemci o provozování testační odchovny podávají žádost na MZe ČR samostatně.
* Předběžně se o možnost provozování testační odchovny pro STKL hřebce přihlásila paní E. Šimáčková z Nebanic, testace by probíhala i ve stávajících odchovnách NH Kladruby n. L., s.p.

Významem testačních odchoven pro STKL hřebečky by bylo zejména pravidelné hodnocení typu a exteriéru koní v majetku NH Kladruby n. L., s.p. a soukromých chovatelů. Dále sběr dat pro kontrolu dědičnosti. Výsledné informace mohou být užitečné pro udržení populace starokladrubských koní, zejména s ohledem na poradenství chovatelům. K tomuto cíli by byla využita podpora Mze ČR testačním odchovnám formou finanční dotace na krmný den koně určitého stáří.

OSTATNÍ DOTACE
Ing. Machek zmínil i další dotace: dotace na chovatelské přehlídky zvířat – vystavovatelům lze přispět na účast, uznané chovatelské sdružení může požádat o příspěvek na pořádání vzdělávací akce pro veřejnost, zmíněn byl nákazový fond – jedná se o příspěvek  na likvidaci uhynulého zvířete…

Ad 5:
Z. Dyková seznámila přítomné s novými podmínkami dotací v Národním programu – koně zařazení v GZ.

Ad 6:
Ing. Gotthardová, CSc. stručně informovala přítomné o programu jezdeckých dnů, které se budou konat v Kladrubech nad Labem dne 21.6. a 28.6. 2008. Soukromí chovatelé byli vyzváni k aktivní účasti a prezentaci koní při chovatelské přehlídce, v letošním roce obdrží příspěvek na dopravu.


Ad 7:
Ing. L. Gotthardová, CSc. informovala přítomné o začlenění STKL koně do Asociace chovu koní v ČR, což bylo všemi kladně přijato.




Zapsala: Ing. Z. Šancová



