Zápis z jednání RPK chladnokrevných plemen konaného dne 27.1.2005 ve Slatiňanech

Přítomni: Ing. O. Vondrouš, Ing. R. Novotný, Ing. J. Cerman, Ing. T. Calta, J. Malát, J. Blizňák, P. Novák, Ing. L. Procházka, S. Rek, V. Hrnčíř, A. Konečný, J. Svoboda, B. Políček
Hosté: Prof. Ing. V. Jakubec DrSc., Ing. J. Volenec
Omluveni: Dr. Beroun, V. Raška, T. Janda

1)	Veterinární podmínky pro přesun a vyhláška 192/2004 Sb. 
B. Políček informoval přítomné o nových veterinárních podmínkách pro přesuny koní a plemenitbu. Krevní testy ne starší 30 dnů na každou výstavu, přehlídku, svod apod. je problém – B. Políček projedná s Dr. Dražanem příp SVS a jejich stanovisko zveřejní v časopisu KONĚ.

2)	Termíny zkoušek výkonnosti klisen a dalších chovatelských akcí v r. 2005 
po delší diskusi byla schválena všechna místa, kde se budou v r. 2005 konat ZV, metodika ZV vypracovaná Dr. Berounem (viz příloha) a  jmenovány komise. Data a kontaktní osoby jsou uvedeny časopisu č. 1/2005.
Střední Čechy – Ing. Jiří Holík, Stanislav Rek, Ladislav Neťuka
Jižní Čechy – Vladimír Hrnčíř, Jan Malát, Ing. Radko Novotný
Západní Čechy – Ing. Jan Šíma, Tomáš Janda, Ing. Josef Cerman
Východní Čechy – Ing. Otakar Vondrouš, Stanislav Rek, + 1 posuzovatel z oblasti
Jižní Morava – Ing. Votruba, Antonín Konečný, Vladimír Eremiáš (v případě že některý z komisařů je majitelem klisny nahradí ho Ing. L. Procházka)
Severní Morava – Ing. Stanislav Hošák, Vladimír Raška, Jan Petrtýl
Tzn. že na 13 místech kde budou konány ZV chladnokrevných klisen bude posuzovat min 18 komisařů. 
Zástupci organizátorů musejí mít s ASCHK uzavřenu smlouvu o pořádání ZV, která bude obsahovat minimální podmínky nutné pro pořádání a také závazky ASCHK vůči pořadateli.

Termíny třídění v TO
Velká n. Veličkou – 5.5. od 10.00
Janovice-Dvorka – 11.5. od 10.00
Proseč p. Křemešníkem – 17.5. od 10.00

13.8.2005 proběhne v Tlumačově moravské finále přehlídky 3 letých klisen

3)	Prof. Jakubec – porovnání výsledků školení posuzovatelů a  Analýza účinnosti zkoušek výkonnosti a popisu znaků lineárního popisu plemen ČMB a SN
-	rozdíl mezi lineárním popisem a hodnocením exteriéru a výkonnosti
-	porovnání výsledků hodnocení jednotlivých plemen a hodnotitelů
z porovnání pana profesora Jakubce vzešlo několik obecných poučení
a)	používat 9ti bodovou stupnici při hodnocení lineárního popisu
b)	u každého plemene bylo několik tělesných partií ve kterých se posuzovatelé hodně rozcházeli – na tyto partie je třeba se zaměřit při příštím školení
c)	korelace u některých znaků hlavně ZV a hodnocení exteriéru jsou tak vysoké že je možné reálně uvažovat o snížení počtu posuzovaných znaků
d)	Ing. Volenec – při zodpovědném využívání celé stupnice by bylo nutné snížit hranici pro zařazování do jednotlivých oddílů PK


4)	Různé
Ing. Volenec navrhuje vyhodnocení databáze lineárních popisů a inovaci řádu PK + selekčních programů v letošním roce

Políček - 47/405 Sára – klisna v majetku p. L. Vydry – na základě rozhodnutí RPK bylo panu Vydrovi nařízeno provést test paternity. Otec klisny Streigrip souhlasí, podezření na černou plemenitbu je tedy neoprávněné a ASCHK musí panu Vydrovi zaplatit zhotovení paternity.

Žádost pana Jořeka Zdeňka o zařazení klisny 68/493 do PK SN a zároveň do GZ. Klisna v r. 2004 vykonala dodatečné zkoušky výkonnosti a původem podmínky splňuje – ano

Žádost p. Zdeňka Diatky o zařazení klisny 62/296 Jiskra do GZ ČMB. Klisna je narozena 1991 tudíž nemusí splnit podmínku ZV a původem splňuje – ano

Malát – výběrové řízení na ZV hřebců 
Políček – v časopisu 1/2005 a  na internetu bude zveřejněna veřejná soutěž

Ing. Cerman – informoval že povinné výtěry na nakažlivý zánět dělohy klisen platí stát, soukromý veterinární lékař ovšem musí požádat o proplacení

Ing. Novotný – zveřejnění PK na internetu
Políček – vše připraveno, PK budou zpřístupněny v nejbližších dnech, seznam hřebců cca do 3 měsíců

V závěru posoudili zástupci RPK SN žádost p. J. Svobody o udělení dočasné výjimky zařazení do plemenitby hřebci 46/441 Bábel z Hradčan. Žádost byla podpořena stanoviskem zástupkyně VÚŽV v Uhřiněvsi Ing. V. Mátlové. Protože RPK nebyla kompletní B. Políček rozešle podklady všem členům a ti do 28.2.2005 zaujmou stanovisko.

Zapsal:
Políček



