ZÁPIS
ze zasedání Rady PK starokladrubského koně
v Kladrubech nad Labem dne 15.2.2008

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

Program:	1. seznam akcí pro rok 2008, určení komisí
		2. poznámky k tématům minulého jednání Rady PK (8.10.07)
		3. Řád poplatků
		4. příspěvek Ing. Machka k novele Plemenářského zákona
		5. nová pravidla Národního programu
		6. ostatní

Ad 1:
Všichni přítomní obdrželi seznam akcí v NH Kladruby n. L., s.p. v roce 2008. Následovalo určení komisí pro jednotlivé akce:

ZV hř. v Kladrubech n. L. 20.-21.5.08: T. Barták, Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček, E. Šimáčková
Třídění v Kladrubech n. L. 22.5.08: T. Barták, Ing. K. Regner, E. Šimáčková
Třídění ve Slatiňanech 23.5.08: L. Dobrovský, Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner

ZV kl. ve Slatiňanech 30.9.-1.10.08: L. Dobrovský, Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner
Třídění ve Slatiňanech 2.10.08: L. Dobrovský, Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner
ZV kl. v Kladrubech n. L. 7.-8.10.08.:  Ing. K. Regner, E. Šimáčková, T.Barták
Předvýběr hř.v Kladrubech n. L. 8.10.08: T. Barták, Ing. F. Petřík, Ing. K. Regner, MVDr. P. Sedláček, E. Šimáčková
Třídění v Kladrubech n. L. 9.10.08:  Ing. K. Regner, E. Šimáčková, T.Barták

Účast na všech akcích je doporučena čekatelům Chovatelské komise: pí. E. Halenková, 
T. Kunc, Ing. K. Neumannová, Ing. Z. Šancová, P. Vozáb.

Ad 2:
Z. Dyková informovala přítomné, že změny v Řádu PK jsou uvedeny na webových stránkách NH Kladruby n. L., s.p., ve sborníku Mezinárodního semináře (str. 38), posluchači budou přímo informováni na Mezinárodním semináři (16.2.08).

Z. Dyková konstatovala, že prostřednictvím dopisu bylo apelováno na pí. Vondráčkovou k zodpovědnému přístupu v případě přípravy koně do ZV (na Mezinárodním semináři budou upozorněni chovatelé všeobecně).

Rada PK zredukovala položky ve formuláři k praktickému lineárnímu popisu tělesné stavby koní. 
V LP zůstává: výška (KVH), mohutnost (obvod holeně), hrudník (obvod hrudníku),hlava-profil, krk-nasazení, krk-profil, hřbet-délka, hřbet-klenutí, bedra-klenutí, záď-délka, záď-sklon, hrudník-hloubka, plec-lopatka, hrudní končetiny-postoj ze strany, spěnka přední-z boku, spěnky zadní-z boku,pánevní končetiny dle úhlu hlezna-postoj, kopyto př.-úhel s horizontálou, úhlování zadních kopyt, prsa-šířka,kopyto-šířka, záď-šířka, záď-profil. 
Postradatelné: krk-délka, kohoutek-délka, kohoutek-výška, bedra-délka, ohon-nasazení, hrudník-délka, plec-délka, spěnka přední-délka, spěnka zadní-délka, hrudník-šířka, hrudní končetiny-zepředu, kopyto-velikost k tělesnému rámci, pánevní končetiny zezadu-postoj.

Radou PK byla zamítnuta žádost pí. Šmídové o zapůjčení plemenného hřebce. Chovatelé mohou využít hřebců v majetku NH Kladruby n. L., kteří stojí v domovských stájích, nebo kteří stojí v hřebčincích (Písek – jeden hřebec v přirozené plemenitbě, Tlumačov – jeden hřebec v přirozené plemenitbě, dva hřebci na odběr čerstvého spermatu). Chovatelé budou informováni o možnostech připouštění v sezóně 2008  na Mezinárodním semináři a prostřednictvím webových stránek NH Kladruby n.L..

Ing. Machek informoval přítomné o šetření České plemenářské inspekce v případu prodeje koní v GZ majitelkou pí. Drnkovou. 

Ing. Machek připravil do sborníku Mezinárodního semináře stručné poznámky k legislativě související s chovem a šlechtěním koní v ČR, např. výňatky z Plemenářského zákona.

Ing. Gotthardová, CSc. bude písemně informovat zástupce Mze ČR Ing. Machka o ukončeném členství Ing. M. Vítka v Radě PK, novou členkou je Ing. Z. Šancová.

Ad 3:
Z. Dyková přednesla návrh poplatků pro rok 2008. O poplatcích za jednotlivé úkony jednala Rada PK. Schválený Řád poplatků pro rok 2008 bude uveřejněn na webových stránkách NH Kladruby n. L., s.p. Pro rok 2008 se zvyšuje pouze poplatek za označení a registraci hříběte pod klisnou z 200,- Kč na 300,-Kč. Novou položkou Řádu poplatků je vyhotovení duplikátu připouštěcího lístku (300,- Kč).

Rada PK odsouhlasila ohodnocení práce komise při chovatelských akcích (ZV, třídění) následovně:	předseda komise		800,- Kč/den
		člen komise			700,- Kč/den
		cestovní výlohy		5,- Kč/km

Ad 4:
Evropská komise dala podnět k novelizaci Plemenářského zákona v části, která se týká označování a evidence zvířat. Koně budou označováni prostřednictvím čipů, některá plemena (a to je i případ STKL) budou moci být označována alternativním způsobem (tradiční výžehy…). Otázka k zamyšlení je, zda v budoucnu označovat starokladrubské koně výžehem a čipem zároveň.
V současné době je možné připomínkovat návrh nového průkazu koně (metody identifikace koňovitých).

Systém rozdělování dotací na koně v GZ rozpoutal již tradičně diskusi. Zástupci plemene starokladrubský kůň, kteří se účastní jednání VÚŽV v Uhříněvsi, upozornili na absenci základních pravidel pro rozdělování dotačních peněz jednotlivým plemenům koní ze strany MZe ČR. Pravidelně tak dochází k absurdní situaci, kdy se mají zástupci jednotlivých plemen vzájemně dohodnout, jakým dílem budou peníze rozděleny. V rámci každého plemene jsou nastaveny podmínky pro obdržení dotace, v některých případech jsou však, snad ve snaze „urvat“ pro dané plemeno co nejvíce finančních prostředků, požadavky nesmyslně nízké (např. návrh zástupců huculských koní udílet dotaci na každou plemennou klisnu/hřebce, bez požadavku na ohřebení klisny, účast zvířete v ZV…- návrh je napaden).
Chovatelé jednoznačně stojí o základní řád (priority) pro rozdělení peněz mezi jednotlivá plemena koní, tento řád by měl být dán Mze ČR.

Změny nastávají pro čerpání dotací v NH Kladruby n. L., s.p. Systém dotací se více přiblížil systému, který je platný pro privátní chovatele.
V této záležitosti se bude paní Dyková muset obracet na Zemědělskou agenturu, informovat se může též u pana Políčka. Lze požádat o peníze na vedení PK, na klisnu, která absolvovala ZV, ale nemůže být zařazena v GZ (limitem je věk 3-4 roky…což je v případě starokladrubského koně nevyhovující, snahou bude toto věkové omezení v budoucnu legislativně změnit!), dotace na pořádání seminářů, vzdělávacích akcí, výstav, přehlídek, organizaci ZV apod…

Paní Dyková ještě upozornila na změnu ve formuláři Hlášení změny – při změně majitele je nutné udávat rodné číslo!

Ad 5:
Nová pravidla Národního programu zatím nebyla dána.

Ad 6:
Rada PK obdržela žádost paní R. Hájkové o udělení výjimky pro zařazení do plemenitby hřebce Gss Morgana XXXI-11, nar. v r. 1995. Paní Hájková, majitelka uvedeného koně,  poskytla Radě PK základní informace o koni, o jeho zdravotním stavu, k dispozici byly fotografie koně a nahrávka z vystoupení koně pod sedlem. Hřebec impozantního vzezření má velice dobrý charakter, vynikající jezditelnost a dosáhl mimořádného stupně výcviku pod sedlem. Majitelka žádá o možnost připouštět hřebcem klisny ve vlastním chovu. (Pozn.:dle ÚECHK žádné starokladr.klisny nevlastní).

Přestože Rada PK zatím o tomto případu nehlasovala, okamžitě se rozdělila na zjevné příznivce a odpůrce ne snad samotného hřebce Gss Morgana XXXI-11, ale hřebce jako plemeníka. Z. Dyková uvedla okolnosti, za jakých byl uvedený hřebec paní Hájkové z hřebčína Slatiňany prodán. Hřebec měl v odchovu zkrácené šlachy hrudních končetin, což bylo řešeno dlahami, chybějící zuby (příčina ne zcela objasněna), nejzávažnějším problémem byly dlouhodobé problémy s levým okem, na které je v současné době hřebec slepý. Paní Dyková uvedla, že i matka hřebce klisna Morgana byla na jedno oko slepá, i u jejího dalšího potomka se vyskytla slepota.

MVDr. Sedláček, po nahlédnutí do veterinárních záznamů, nedoporučil koně pro chov. Stejného názoru byl i Prof. Hořín po zběžné konzultaci na Mezinárodním semináři dne 16.2.2008.

Nicméně paní Hájková může nechat hřebce vyšetřit u očních specialistů (MVDr.J. Beránek, Pardubice a MVDr.Š.Krisová, VŠV Brno), dále by se mohl k pravděpodobnému vzniku oční vady vyjádřit  i MVDr.I. Jeník. Tyto posudky budou vzaty v úvahu. 

Hřebec může být  předveden při příležitosti ZV hřebců v Kladrubech nad Labem 20.5.2008, komisí by byl zhodnocen typ, exteriér a mechanika pohybu koně. 

Téma nebylo zatím dořešeno,  paní Hájková bude o současném stavu písemně informovaná. Pravděpodobně se však rozhodnutí o udělení nebo neudělení  výjimky může dočkat až 20.5.2008.

Zapsala: Ing. Z. Šancová

