ZÁPIS
ze zasedání Rady PK starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 8.10.2007
                                            a ve Slatiňanech dne 3.10.2007

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

Program:	1. změny ve šlechtitelském programu
		2. metody vyhodnocování lineárního popisu koní
		3. témata „únorového semináře“
		4. příprava letošního předvýběru hřebců
		5. ostatní

Ad 1:
Změny šlechtitelského programu, které předložil Národní hřebčín Kladruby nad Labem, byly schváleny (viz příloha) – záležitostí se zabýval Ing. Machek. Jedná se například o povinné okutí alespoň hrudních končetin při absolvování ZV, korektní úbor jezdce a postroj koně při ZV (dle Všeobecných pravidel ), drezurní obdélník 20 x 60 m při sedlové drezurní zkoušce v rámci ZV (event. 20 x 40 m) atd… 
Na všechny změny by měli být chovatelé starokladrubských koní upozorněni při „ únorovém semináři“, o změnách bude chovatelská veřejnost informována rovněž prostřednictvím webových stran NH, změny ve šlechtitelském programu by měly být uvedeny též v přihlášce na ZV.
V podmínkách účasti na ZV, které jsou uvedeny na přihlášce, by měl být mimo jiné předepsán příjezd do hřebčína  max.do 16:00 hod.( aby  koně mohl převzít pověřený pracovník NH), absolvovat terénní zkoušku s přilbou atd… !Je nutné se ještě zamyslet nad dalšími důležitými připomínkami!
Přítomní upozornili na některé ze zásadních přestupků Všeobecných pravidel, ke kterým však v praxi v průběhu ZV dochází: 
Ing. Petřík připomněl, že místo osoby, která pracuje s koněm na dlouhé oprati, je za koněm, nikoliv v úrovni kyčle koně. Ing. Petřík se dále vyslovil proti používání bandáží a chráničů při sedlové drezurní zkoušce, s čímž přítomní souhlasili (při ostatních zkouškách jsou bandáže a chrániče povoleny).
Pan Dobrovský popsal přítomným situaci, kdy vyslal majitel koně na ZV s neodborným a nepřipraveným doprovodem. Účast klisny  Careta-2 na ZV byla chaotická. Na pokyn Ing. Gotthardové bude majitelce klisny Petře Vondráčkové zaslán dopis s vyjádřením Z. Dykové a Ing. Regnera k vzniklé situaci. 

Ad 2:
Na zasedání Rady PK ve Slatiňanech se zúčastnil Doc.Majzlík se svými studenty. Rada PK byla informována o průběhu prací na vyhodnocování lineárního popisu u stkl.koní.
V návaznosti na vyhodnocení lineárního popisu koní by měl být možný odhad plemenné hodnoty hřebců. Výsledky  - vyhodnocení současných plemenných hřebců by mělo být interpretováno srozumitelnou formou na „únorovém semináři“.


Ad 3:
Navrhovaná témata semináře:

- Doc. Majzlík: výstupy lineárního popisu koní : odhad plemenné hodnoty hřebců pomocí LP
                                                                             barvy a melanomy u stkl.koní 
- Prof. Hořín: problematika alergického ekzému 
- prezentace plemenných hřebců (videozáznamy)
- zhodnocení roku 2007 (videozáznamy)
- Prof. Věžník: reprodukce – zmetání klisen
- Prof. Oulehla: příprava a výcvik koní pro Vysokou španělskou školu
- Ing. Regner: historie starokladrubského koně

V souvislosti s lineárním popisem koní upozornil T. Kunc na potřebu redukce popisovaných znaků (současných 36). Ing. Regner považuje za důležité sledovat ty znaky, které mají vysokou dědivost (což je v současné době zkoumáno). Sledovaných znaků by mohlo být max. 20. Je důležité sledovat míry koně, zhodnotit typ (hlava), fundament a konstituci.
! Do příštího zasedání Rady PK dojít k závěru a určit znaky, které jsou důležité! – úkol pro členy chovatelské komise

Ad 4:
Předvýběrů hřebců v Kladrubech nad Labem dne 9.10.2007 se zúčastní 8 koní. Předseda komise Ing. Regner stanovil následující průběh: hřebci budou postaveni do řady, posouzeni (včetně pohybu), bude ustanoveno pořadí (pouze v případě velkých rozdílů mezi hřebci, bude pořadí koní v řadě upraveno).

Ad 5:
Rada PK odsouhlasila udělení výběru na výjimku hřebci SP Rosanera III – 45 v majetku  o.z. hřebčína Slatiňany z důvodu velmi malého zastoupení této linie.

Rada PK odsouhlasila udělení výběru na výjimku hřebci Romke Eleja III – 24. Důvodem je hrozící nedostatek plemenných hřebců linie Romke. Hřebec má vynikající mechaniku pohybu, optimální míry, avšak při ZV obdržel nižší hodnocení za typ a zevnějšek (málo výrazná hlava,zatím málo hluboký a široký). Výhodou je nižší příbuznost, hřebec by tak mohl zastoupit plemenného hřebce Ro Elevace IX, který má po operaci tříselné kýly pouze jedno varle a nevyrovnaný charakter. Ing. Regner navrhuje oba zmiňované hřebce linie Romke ponechat v plemenitbě a testovat jejich potomstvo. Ing. Regner je obecně pro snižování příbuznosti zvířat, vhodné je využít rotačního připařování.

Hřebec S Basia I byl na základě hodnocení potomstva přeřazen do kategorie rezervních plemeníků (z kategorie kmenových plemenných hřebců).

Pan Hladík požádal o přehodnocení typu a exteriéru hřebce SP Euridika III - 31. Hřebec byl původně hodnocen jako čtyřletý, dnes je mu 6 let a dospěl. Bude přehodnocen za typ a exteriér.

Rada PK odsouhlasila hodnocení disciplin ZV na půlbody.



Radou PK byla zamítnuta žádost paní Šmídové o zapůjčení plemenného hřebce do jejího soukromého chovu (po špatných  dřívějších zkušenostech se zapůjčením hřebců NH privátních chovatelům).   Rada PK rozhodla, že i  v sezóně 2008 budou moci soukromí chovatelé využít starokladrubských plemenných hřebců, stojících v NH a v hřebčincích v Písku  (2 vraníci) a v Tlumačově (2 bělouši). V hřebčincích Písek a Tlumačov bude vždy jeden hřebec na přirozenou plemenitbu a jeden určen k odběrům čerstvého spermatu.

Rada PK doporučila připravit hřebce So Majorita XVII – 14 v majetku paní Catherine Smith k ZV. Majitelka koně žije v USA a proto by jí bylo výjimečně umožněno zaslat VHS nahrávku s jednotlivými disciplinami ZV. Paní Smith by v budoucnu mohla zastupovat chovatele starokladrubských koní v USA a blíže spolupracovat s Radou PK starokladrubského koně.

Pan Peter Bullock, rovněž žíjící v USA, vznesl žádost o zařazení hřebce G Ariosa XLVIII – 4 do plemenitby a několika STKL klisen do PK. Rada PK zamítla udělení výběru hřebci G Ariosa XLVIII – 4 z důvodu silného AE jak jeho, tak jeho rodičů. Klisny mohou být zapsány do 2. PPK, eventuelně mohou být připraveny k ZV a VHS nahrávka bude hodnocena komisí (obdobně jako v případě hřebce v majetku paní Smith). (Kůň, který by v budoucnu byl prodán do zahraničí, musí v případě zájmu majitele absolvovat ZV v ČR.)

Paní Drnková odprodala koně v GZ do zahraničí bez ohlášení na Mze ČR. Jaký postoj v tomto případě zaujmout…oznámit na Mze ČR, na VÚŽV Uhříněves? Otázka pro Ing. Machka!

Ing. Vítek natrvalo změnil působiště a nadále již nebude působit v Radě PK, novou členkou Rady PK bude od začátku r.2008 Ing. Šancová. Jak tuto změnu legislativně ošetřit? Otázka pro Ing. Machka!

Rada PK projednala určité personální změny v Chovatelské komisi. Pan Neťuka bude nadále čestným členem. Pan Nágr, který se dlouhodobě neúčastní chovatelských akcí spojených se starokladrubskými koňmi, by měl na vlastní žádost z Chovatelské komise odstoupit.
Chovatelská komise bude doplněna od začátku r.2008  o T. Kunce, Ing. Neumannovou, Ing. Šancovou a P. Vozába.
Je třeba se zamyslet nad organizací a podmínkami čekatelství (předepsané vzdělání, chovatelská praxe, jak dlouho být čekatelem, apod…).
V budoucnu by mělo být pro chovatele (čekatele) zorganizováno školení, v této záležitosti oslovila Ing. Gotthardová Ing. Regnera.





Zapsala: 	Ing. Z. Šancová


