Zápis z jednání RPK chladnokrevných plemen
Slatiňany 17.6.2004

Přítomni:
Josef Svoboda, Josef Iš, Ing. Radko Novotný, Ing. Otakar Vondrouš, Vojtěch Raška, Petr Novák, Jan Petrtýl, Ing. Lubomír Procházka, MVDr. Zdeněk Beroun, Vladimír Hrnčíř, Jan Malát, Stanislav Rek, Tomáš Janda, Blahoslav Políček
Omluveni: Jan Blizňák, Ing. Josef Volenec, Ing. Věra Mátlová

1.	Zkoušky výkonnosti 
Políček – na základě připomínek chovatelů a ZH Tlumačov je nutné vykonat ZV hřebců v jednotném termínu. Umožní to i změna dotačních podmínek. Kdy vítěz zkoušek nestihne sice čerpat ještě v roce 2004, ale bude moci žádat o dotaci v r. 2005.
Závěr:
termín zkoušek výkonnosti chladnokrevných hřebců je 18.10.2004 – 16.12.2004. v tomto smyslu bude i uzavřena smlouva s hřebčincem Tlumačov

Diskuse na téma místo konání ZV chl. hřebců. Možnost konání ZV např. ve Slatiňanech.
Závěr: na zkoušky výkonnosti hřebců v r. 2005 navrhuje RPK vypsat výběrové řízení. Do zápisu o předvýběru a zkouškách výkonnosti hřebců psát důvod vyřazení, či nesplnění a krátký komentář o průběhu akce.

ZV klisen
Políček -  na rok 2005 by měla být co nejdříve určena místa pro konání ZV klisen. Navrhuje co nejnižší počet předem určených míst.
Ing. Novotný, J. Iš – stávající systém je dostačující
J. Svoboda, P. Novák – souhlasí s co nejnižším počtem míst a větším soustředěním klisen. s velkým počtem míst pro ZV a nižšími počty zúčastněných klisen klesá úroveň
Diskuse na téma komise při ZV, počtech klisen při zkouškách apod.
Závěr: MVDr. Beroun vytvoří metodiku k pořádání ZV

2.	Školení posuzovatelů
Políček – informoval o záměru uspořádat školení – členové RPK souhlasí. Účelem je sjednocení pohledu na jednotlivá plemena. Školení by mohlo proběhnout a je předběžně dohodnut termín při zkouškách v testační odchovně ve Velké n. Veličkou. Zástupci každého plemene ze svého středu zvolí uznávaného odborníka jako školitele.
ČMB – Ing. Procházka
SN – J. Petrtýl
N – Ing. Cerman
Tito 3 školitelé vytvoří s Ing. Volencem jako metodickým poradcem plán školení.

3.	Výstavy
Ing. Novotný – v letošním roce by měly chovatelské kolekce na výstavy celostátního charakteru navrhovat a schvalovat jednotlivé RPK
Přehlídka 3letých klisen Pardubice:
-    7 klisen každého plemene + 1 rezervní
-	klisna musí mít 4 generace původu a minimální hodnocení exteriéru 7,-



4.	Chov
Norické klisny dovezené z Rakouska a bavorské noričky s prokázaným původem a hodnocením exteriéru nad 7,1 b. zařazovat jako 100% noriky.
V současné době jsou to v původech nejvíce frekventované klisny
ZČ838 Ornate, ZČ837 Parade a 243 Ragura
Stejným způsobem postupovat i u ostatních importovaných klisen splňujících výše uvedené podmínky

Hřebci 280 Hubar a 2538 Neugos mají uvedeno plemeno norik i když jsou zapsáni v PK SN. Jedná se zřejmě o systémovou chybu a pokud budou splňovat nové podmínky po schválení změny ŘPK SN a přepočtu PSG, schvaluje RPK N a SN jejich přeřazení do SN

Jednotlivé případy zápisů klisen
51 Dáša – dovezená klisna ze SR, muráňský norik s pozadím hucula – nezařazovat, jen registrace v typu N
20/270 – PPK ČMB, vystavit doklady
48/335 Bonelia Bred – zařadit do GZ po dodatečném splnění ZV
70/346 Iva – zařadit do GZ SN
54/478 Baraka Teč – zařadit do GZ ČMB

Bezpůvodová hříbata – jelikož nesmí být připouštěni nelicentovaní hřebci, teoreticky by neměla existovat bezpůvodová hříbata. Stále se však takoví koně vyskytují. RPK souhlasí se záměrem ASCHK vyvolat jednání jednotlivých PK se zástupci Equiservisu a ÚEK o zvýšení poplatků za registraci bezpůvodových hříbat.

Pro větší operativnost může o data z ÚE žádat na základě písemné žádosti každý člen RPK.
 
Zapsal:
Políček







