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13. PROSINCE 2014

CHOVATELSKÝ BULLETIN

Vážení chovatelé,
s ohledem na probíhající události a žádosti mnoha chovatelů o větší informovanost jsme se rozhodli,
Vám některá zásadní rozhodnutí a důležité informace pro nadcházející rok 2015 sdělit prostřednictvím
klasické poštovní cesty tak, aby se nezkreslené aktuální informace dostávaly do ruky každého chovatele
konkrétně. Bulletin bude vydáván i v příštím roce. Bude poskytován chovatelům českého teplokrevníka, a to jak členům, tak nečlenům svazu, kteří jsou chovatelé koní plemene ČT.
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ A UDÁLOSTÍ ROKU 2014
• Uspořádání oblastních schůzí a celostátní
• Příprava nového samostatného webového
konference SCHČT
portálu SCHČT
• Uspořádání seriálů přehlídek hříbat ČT,
• Tvorba nového programu Morgana pro statříletých klisen ČT, soutěží čtyřletých
tistická zpracování dat potřebných ke
klisen ve skoku ve volnosti, výkonnostních
šlechtitelské činnosti
• Příprava a schválení Koncepce chovu koní
zkoušek tříletých klisen a hřebců v testačních odchovnách
pro období roku 2014-2020. Pracovní
• Příprava a organizace Finále KMK 2014 ve
skupina připravila ve spolupráci s ostatními
Zduchovicích
UCHK kompletní materiál, který byl dne
• Vzdělávací akce pro chovatele, hodnotitele,
17.7.2014 schválen MZe ČR.
• Odstoupení člena RPK ČT MVDr. Pavla
předvaděče a stavitele parkurů pro mladé
koně uspořádané v rámci Programu rozvoje
Sedláčka, a následně MVDr. Vítů, novým
venkova
členem se stává pan Václav Štěrba
• Pronájem plemenných hřebců pro chovatele
• Pronájem a rekonstrukce nové kanceláře
ČT - 1987 Dark Diamond, 5169 Lantino a
SCHČT v areálu Zemského hřebčince v
1879 Clin D´Or ČT, kteří byli poskytováni
Písku
• Pracovní návštěva M. Perníčka, K. Růžičky
členům ČT za zvýhodněnou cenu
• Předvedení a prezentace svazových hřebců
a MVDr. J. Lysáka v hřebčíně v Topolčainna celostátních výstavách
kách, plánovaná spolupráce s tamním
• Příprava a uspořádání předvýběru mladých
svazem chovatelů
• Aktivní spolupráce se Sektorovou radou
hřebců v Herouticích
• Návrhy na změnu Řádu plemenné knihy
zemědělství na tvorbě profesních kvalifikací
ČT
pro sektor chovu koní
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ROZHODNUTÍ A UDÁLOSTÍ ROKU 2014
•

•

•

Výpověď daňovému poradci Ing. Jiřímu
Huderovi a uzavření smlouvy s právní a
ekonomickou kanceláří JUDr. Jany Žárské
Zamítnutí žádosti o navýšení cestovného k
chovatelům pro firmu Equiservis na 9,-Kč/
km včetně DPH
Příprava změny stanov podle Zákona 89/
2012 Sb., nového občanského zákoníku.
Návrh je vyvěšen k připomínkování na
stránkách SCHČT

•

•

•
•

Uzavření pojištění pro školené předvaděče,
kteří již třetím rokem aktivně spolupracují
na svazových akcích
Ukončení dlouhodobé spolupráce se
soukromou firmou Equiservis Konzulent
s.r.o.
Příprava KMK na rok 2015
Příprava harmonogramů akcí pro rok 2015

Nejpalčivějším problémem posledních měsíců je ukončení dlouhodobé spolupráce se soukromou
servisní organizací Equiservis s.r.o.. Začněme ale od začátku, protože jen tak můžeme správně zhodnotit důvody tohoto důležitého rozhodnutí.
Svaz chovatelů českého teplokrevníka (dále jen SCHČT) je uznaným chovatelským sdružením podle
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů. Prostřednictvím uvedeného zákona bylo stanoveno, že rozhodující funkce v
procesu šlechtění hospodářských zvířat ( v tomto případě koní) převezmou právě uznaná chovatelská
sdružení a přesunula na ně plnou zodpovědnost za řízení procesu šlechtění. SCHČT je právnickou
osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž vedení je plně právně zodpovědné za
chod a hospodaření svazu, přestože členové vedení nejsou zaměstnanci svazu.
Na základě výsledků sledování statistických údajů byla zjištěna řada zneklidňujících informací, které
jsou pro chod SCHČT a jeho šlechtitelskou činnost velmi důležité:
• pokles celkového počtu koní příslušejících k plemeni ČT
• pokles zapouštěných klisen
• pokles narozených hříbat v rámci plemene ČT
• nárůst koní bez plemenné příslušnosti, z nichž dle nepodložené výpovědi pracovníka Equiservisu s.r.o. je z nich téměř 50% koní, kteří mají rodiče s plemennou příslušností k různým
plemenným knihám, vedeným na území ČR. Spekulativním důvodem je nejčastěji zapuštění
klisny plemene ČT plemenným hřebcem příslušejícím k jiné plemenné knize.
• negativní poměr počtu zapsaných klisen do PK a klisen, které jsou připraveny ke zkouškám
výkonnosti a následně zapsány do vyšších oddílů PK ČT.
Zásadním problémem z pohledu vedení SCHČT je skutečnost, že se většina základních
procesů šlechtitelské činnosti dějí mimo svaz, včetně získávání nejdůležitějších dat.
Pracovníci firmy Equiservis Konzulent s.r.o. zajišťují stejné servisní činnosti pro konkurenční plemenné knihy, někteří jsou i aktivní v konkurenčních svazech a mohou výše uvedený stav přímo ovlivnit. V zájmu stabilizace a následného zlepšení situace a zvýšení efektivity práce SCHČT rozhodlo
vedení svazu po řadě pracovních jednání o následném schématu zajištění šlechtitelské práce.
SCHČT zajistí potřebné činnosti prostřednictvím dvou vlastních zaměstnanců odborných hodnotitelů s prokázanou dlouhodobou praxí a odbornou kvalifikací, kteří budou pracovat pro SCHČT na
hlavní pracovní poměr (jeden zodpovědný za oblast Čech a jeden za východní Čechy a Moravu. Pro
dobu největšího náporu registrace a označování hříbat, zápisů klisen a výkonnostních zkoušek budou
uzavřeny pouze Smlouvy o provedení práce s dalšími vybranými hodnotiteli.
Hodnotitelé budou povinni vést výkazy práce, které budou každý měsíc odevzdány ke kontrole
(hodnotitel za oblast Čech předsedovi a hodnotitel pro oblast Moravy a části Čech místopředsedovi).
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Hodnotitelé budou od chovatelů vybírat pouze poplatky za cestovné, a to pouze v zákonné výši.
Jsou povinni, pokud je to možné, cesty za jednotlivými chovateli propojit a příslušnému chovateli
účtovat pouze adekvátní část. Poplatky za registraci a označení hříběte budou účtovány společně s
vystavenými doklady (PK a POP) a zasílány na dobírku.
Mezi hlavní pracovní náplň hodnotitelů pro Čechy a Moravu bude zejména patřit:
1. Návštěva chovatele za účelem registrace hříbat
2. Návštěva chovatele za účelem zápisu plemenné klisny do PK
3. Shromažďování dat, potřebných pro šlechtitelskou činnost SCHČT
4. Monitoring plemenných klisen k zápisu do PK a možností chovatelů k jejich přípravě na
výkonnostní zkoušky
5. Ve spolupráci s garanty jednotlivých oblastí a vedením SCHČT příprava svodů, výkonnostních zkoušek, přehlídek a výstav
6. Při každé návštěvě bude hodnotitel povinen poskytnout chovateli veškeré potřebné aktuální
informace, důležité pro chovatele, např. absolvování přehlídek hříbat, nové zapuštění chovné
klisny, doporučení plemenného hřebce, zjištění stavu schopnosti chovatele připravit klisnu k
výkonnostním zkouškám, popř. nabídka řešení problému, vyplnění tiskopisu do bezplatné
inzerce k případnému prodeji na stránky SCHČT a další
7. Zajištění chybějící zpětné vazby mezi vedením SCHČT a samotným chovatelem - hodnotitelé budou přítomni na každém jednání předsednictva
Sazebník poplatků finančního řádu pro rok 2015
Vstupní zápis majitele koní do rejstříku chovatelů

300,-Kč

Zápis a označení hříběte pod klisnou (včetně čipu)

500,-Kč

Zápis klisny do Plemenné knihy ČT

500,-Kč

- řádný člen SCHČT - sleva

200,-Kč

- při zápisu klisny do PK ČT mimo svod

+ cestovné

Zápis hřebce do PK
- svod - předvýběr
- importovaný hřebec mimo předem ohlášený svod - předvýběr

15.000,- + náklady na
výběrovou komisi

- import ID (inseminačních dávek)

5.000,-Kč

Udělení výběru hřebci na příslušný rok

2.000,-Kč

- řádný člen SCHČT - sleva

1.000,-Kč

- hřebec nesplňující selekční kritéria

8.000,-Kč

Poplatek za pozdě odevzdaný připouštěcí rejstřík (po 30.11. daného roku)

5.000,-Kč

Potvrzení o původu koně

300,-Kč

- řádný člen SCHČT - sleva

100,-Kč

Duplikát potvrzení o původu koně

#
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Sazebník poplatků finančního řádu pro rok 2015
Výpis z plemenné knihy

400,-Kč

Duplikát Výpisu z plemenné knihy

1.000,-Kč

Duplikát připouštěcího lístku (jeho nedoložení)

1.000,-Kč

Dodatečné vystavení připouštěcího lístku (na základě doložení paternity)

1.000,-Kč

Změna majitele
- řádný člen SCHČT - sleva
Změna jména koně

100,-Kč
50,-Kč
1.000,-Kč

K uvedeným poplatkům se účtuje poštovní poplatek

Představení nového programu Morgana – Dana Mudrochová
Morgana je lokální aplikace sloužící výhradně pro potřeby a evidenci Svazu chovatelů českého
teplokrevníka (dále jen SCHČT). Program eviduje akce pořádané SCHČT týkající se zápisu do
chovu a výkonnostních zkoušek. Kromě samotné evidence a výpočtů je schopná majitelům
vytisknout jednotlivé protokoly. Mimo tyto protokoly jsou samozřejmostí, u jednotlivých akcí,
tiskové sestavy jako seznam přihlášených koní, startovní pořadí, konečný zápis, jednotlivé
zápisy komisařů, a to jak souhrnné, tak průměry, u klisen tisk žádosti o dotace s předvyplněným
místem konání, datem a hodnocením klisny. Aplikace dále obsahuje sestavy základních zkoušek
výkonnosti klisen a hřebců podle hodnocení (pořadí z celé republiky) a podle místa a hodnocení.
Totéž je zpracováno pro skok ve volnosti 4-letých klisen. Prozatím jsou zpracované veškeré
zkoušky klisen (pod sedlem i v zápřahu), svody-zápis klisny do PK ČT, u hřebců základní
zkoušky výcviku v testačních odchovnách, 70-denní test-závěrečné zkoušky a hodnocení před
zápisem do PK. V tuto chvíli je rozpracováno hodnocení v testačních odchovnách (naskladnění
a třídění). Připravuje se rozšíření o plemennou knihu ČT (oﬀ-line), která se bude aktualizovat
při připojení na net. Samozřejmostí programu je hlídání účasti koní a povolené hodnocení dle
řádu SCHČT. Aktualizace celého programu je zatím řešena stahováním nových verzí z internetových stránek. V případě stejné verze je umožněno načtení nových dat taktéž ze stránek nebo
přímo z aplikace prostřednictvím protokolu FTP. Na webových stránkách http://www.schct.cz
již najdete první tiskové sestavy, například vyhodnocení včetně pořadí mladých klisen při
výkonnostních zkouškách a podobně.
Výplata dotací, příspěvků a motivačních prémií v roce 2014
• Zkoušky výkonnosti klisen
Hodnocení nad 7,1 bodu (HPK ČT, HPK PRO ČT) – 14.000,-Kč (161 klisen) + prémie 1.000,-Kč
Hodnocení pod 7,1 (PK ČT) - 10.000,-Kč (24 klisen) + motivační prémie 1.000,-Kč
• Akcelerační program - 5.000,-Kč (48 klisen) + motivační prémie 1.000,-Kč
• Příspěvek na provedení paternity u hříbat narozených po inseminaci - 1.000,-Kč/hříbě
• KMK – SCHČT obdrželo pouze 63% z celkové požadované částky, proto doplatí prémii do 100%
koním narozeným v rámci PK ČT (růžové POP)
• Motivační prémie pro koně narozené v rámci PK ČT, reprezentující v klasickém jezdeckém sportu
• Motivační prémie ve výši 2.000,-Kč předvaděčům, kteří zajišťovali profesionální předvedení koní
na chovatelských akcích svazu v roce 2014
• Motivační prémie za přípravu hřebce narozeného v rámci PK ČT do II. předvýběru - 5.000,-Kč
• Odměna za vedení svazového facebooku - 3.000,-Kč
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SCHČT OPĚT OCEŇUJE PRÉMIÍ 10.000,- KČ NEJLEPŠÍ KONĚ NAROZENÉ V RÁMCI PK ČT
Konec roku vždy znamená určitou bilanci a ohlédnutí se za událostmi již minulými. Tradičně SCHČT
uděluje finanční odměnu českým koním za úspěšnýou propagaci svazu na zahraničních i domácích
kolbištích. Tímto krokem chce vyjádřit poděkování všem, kteří se podílí na vzniku těchto výkonů a za
dobrou reprezentaci českého teplokrevníka a skvělé předvedení odchovaných českých produktů s
výžehem ČT na stehně. Za ten letošní rok odměnu dostávají:
VOLTIŽ
53/955 LANDAR
ČT, *2003, valach, po otci 2736 Lantaan, z matky JM 4122 Darka
Majitel: Miroslav Řihák společnost SK ANECT, chovatel: Tomáš Cirkl, Velké Němčice
• účastník světových jezdeckých her v Normandii 2014, reprezentoval ČR i Slovensko
• 40 startů v národních soutěžích, při nichž dopomohl k 21 vítězstvím a k 10 umístěním
• loňský voltižní „Kůň roku“
• MČR ve voltiži Albertovec 2014 – kategorie dvojic Tereza Viktorínová a Barbora Obluková na
koni Landar, lonžérka Petra Cinerová z oddílu TJJ Lucky Drásov – mistři ČR
• MČR ve voltiži Albertovec 2014 – kategorie ženy (senioři) Jana Bartoňková na koni Landar,
lonžérka Petra Cinerová z oddílu TJJ Lucky Drásov – mistři ČR
• MČR ve voltiži Albertovec 2014 – kategorie muži (senioři) Lukáš Klouda na koni Landar,
lonžérka Petra Cinerová z oddílu TJJ Lucky Drásov – mistři ČR
• Amadeus Horse Salzburg - seriál Světového poháru CVI-W, L. Klouda, na koni Landar –
#
3. místo
PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ
1605 CASCAR
ČT, *2002, hřebec, po otci 5039 Cassini I, z matky Dime po Caretino
Majitel: Kincl Josef ml., Horní Město
Chovatel: Janský Rudolf, Štěpánov
Hřebec Cascar v roce 2014 úspěšně reprezentoval ČT společně s Josefem Kinclem ml. v sedle na
řadě mezinárodních soutěží s nejvyšší obtížností (145 cm a 150 cm).
• Rakousko (Grand Prix - Linz, Gold Tour – Lamprechtshausen - CSI2*/CSIYH - 3.místo)
• Polsko (Grand Prix – Lešno CSI2* - 3.místo)
• Slovensko (Šamorín - Danube Cup CSI2*a CSI3*)
• úspěšně absolvoval řadu Velkých cen na domácích kolbištích (VC Hořovic – 1.m. T*, VC Opavy
– 2.m. T*)
• reprezentační kůň pro sezonu 2015
1961 QENTINO DONTH-M
ČT, *2007, hřebec, 1053 Guidam Sohn, m. 21/407 Caroline po 410 Carol
Majitel: Donthová Daniela, Karlovy Vary
Chovatel: Kadlec Petr, Klatovy
• reprezentoval ČT zejména v národních soutěžích na stupni obtížnosti ST** s jezdcem J. Jindrou
• v roce 2014 předvedl velice vyrovnané výkony, přes 34 startů, 5 vítězství, 21 bezchybných
parkurů
• Olomouc GRAND PRIX Ing. JANA KUTĚJE ST**- vítěz
• Martinice Cena PAVO - S**,Martinice 130cm, Židovice ST*, Stará Role ST**, - vítěz
50/778 PERRY
ČT, *2003, valach, Przedswit XVI – 64, m. 8/301 Gábina po 2442 Anno (GER)
Majitel: Starosta Alois, Praha 6-Řepy
Chovatel: Pirkl Václav st., Dlouhá Třebová
V roce 2014 dobře reprezentoval ČT na českých kolbištích, kde absolvoval několik těžkých soutěží T* a
T** s jezdcem Jakubem Novotným.
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DREZURA
1980 TREVIS JOSPO
ČT, *2005, hřebec, po otci 2454 Topas - 8, m. 72/568 Savanah/Folia po Fleming s.v.
Majitel: JOSPO s.r.o., výroba hot. jídel, Holešov
Chovatel: Karásek Roman, Velká nad Veličkou
• v letošní sezóně úspěšný účastník národních závodů na nejvyšší Grand Prix úrovni doma i
v zahraničí s jezdcem Fabriziem Sigismondi
• Grand Prix Kur na CDN Praha – dvě vítězství (GP, volná sestava)
• “tříkolová velká runda” na CDN v Polsku Strzegomi – vítěz
• šampion ČR v drezuře nejvyššího stupně TT - INFINITI Šampionát ČR v drezuře Ptýrov
2014 - senioři
61/173 DIPLOMAT
ČT, *2005, valach, 2746 Dantes, M. 61/498 Dáša po 2418 Dietward - 4
Majitel: Mgr. Jančářová Ema, Brno-Královo Pole
Chovatel: Prof. RNDr. Jančář Josef CSc., Brno-Kohoutovice
V drezurních soutěžích stupně ST –T se umísťuje spolu s Emou Jančářovou v sedle vždy na předních
příčkách a tím velice dobře reprezentuje ČT i stáj JK Vega Brno.
• kvalifikace ČDP Panská lícha ST, T – 1. a 2. místo
VŠESTRANNOST
1945 LASING
ČT, *2007, hřebec, po otci 2736 Lantaan, m. 67/982 Lensi po 855 Palisco
Majitel: Opravilová Eliška, Loštice, chovatel: Růžička Karel, Velké Němčice
• MČR 2014 Borová CNC*- junioři a ml. jezdci – s jezdkyní Eliškou Opravilovou
mistři ČR
• v roce 2014 kvalitně reprezentoval v zahraničních soutěžích
71/458 DALLAS
ČT, *1997, valach, po otci 2490 Patcher (IRE) xx, m. JM 3716 Diana po 2295 Diktant -57
Majitel: SOŠ a SOUZ, Horní Heřmanice 47, Bernartice u Javorník
Chovatel: SOŠ a SOUZ, Horní Heřmanice 47, Bernartice u Javorník
Na svůj úctyhodný věk, tento tmavý hnědák již dlouhá léta podává vyrovnané výkony na
domácí půdě v soutěžích všestrannosti na úrovni CNC1* a CNC2*, při kterých se svým
dlouholetým jezdcem Lubomírem Vrtkem, často boduje a vždy ho můžeme najít na předních pozicích
ve výsledné tabulce. Na své úspěšné konto si v roce 2014 připsal i druhé místo na MČR v Humpolci.
Slova chvály a velké uznání si také zaslouží i další koně skvěle reprezentující plemeno
český teplokrevník. Připomeňme si některá jména koní, kteří se zúčastnili soutěží a
přehlídek pořádaných SCHČT za rok 2014.
SOUTĚŽ SKOKU VE VOLNOSTI ČTYŘLETÝCH KLISEN PLEMENE ČT 2014
Tlumačov 29.3.2014
Šampionkou se stala klisna 53/505 VINICE po 5161 Corlensky G, z matky Venice v/d Dwerse Hagen
po otci Regilio, chovatel a majitel: Růžička Karel,Brněnská 346,Velké Němčice.
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH TEPLOKREVNÝCH KLISEN 2014 - XIX.
ROČNÍK - Zduchovice 4.9. -7.9.2014
Zde první místo náleželo klisně 14/920 WANDA po 1498 Carpalo, m. Vinie po Carlos DZ, chovatel a
majitel: Václavík Jiří, Skláře 5, Český Krumlov. Tato plemenná klisna je zároveň absolutní vítězkou s
nejvyšším hodnocením (8,60 bodu) ve zkouškách výkonnosti tříletých klisen ČT pod sedlem.
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III. ROČNÍK FINÁLE PŘEHLÍDKY HŘÍBAT 2014 - Zduchovice 4.9.-7.9.2014
V kategorii klisniček se stala vítězkou CASSINI´S SUN po 1001 Cassinis Son-T, m. 29/269 Viktorie
po 724 Puschkin, chovatel: Beneš Jiří, Nádražní 464, Stříbro a majitel: Pittnerová Štěpánka, Nádražní
464, Stříbro. V kategorii hřebečků si prvenství odnesl 11/867 ARBECCO JJ po 2997 Aristo Z, m.
Obora's Rebecca po Treasure Z, chovatel a majitel: Ing.Soukupová Jana,Podlesí 331,Příbram.
KMK – SKOKY - Zduchovice 4.9.-7.9.2014
Český teplokrevník při finále KMK 2014:
• 3x vítěz v kategorii 4-leté klisny, 5-letí hřebci a klisny - skoky (61/431 ARVEN, 53/465 ALEXA
ARISTA „B“, 17/897 CHODEC)
• 3. místo v kategorii 4letí hřebci – skoky (18/228 COLMIN)
• 2. a 3. místo v kategorii 4letých klisen – skoky (14/849 KIGALI, 65/298 ZAIRA CALETTA)
• nejúspěšnější plemeníci – otcové - 2997 Aristo Z (2 vítězní potomci)
• nejlépe hodnocený kůň - klisna 53/465 ALEXA ARISTA „B“ 53,060 bodů
Titul nejlepší klisny v kategorii čtyřletých v parkurovém skákání vybojovala klisna ČT 61/431 ARVEN
(2997 Aristo Z z matky 61/671 Fair Play, majitel Hrušková M., JK Opava Kateřinky) v sedle s J. Hruškou.
Další titul šampiona mladých koní v parkurovém skákání mezi pětiletými klisnami právem náleží klisně
53/465 ALEXA ARISTA „B“ (2997 Aristo Z z matky 65/363 Alexis B, majitel a chovatel Zdeněk
Babor, Havířov) v sedle opět s Jiřím Hruškou.
A nakonec v téže kategorii, ale hřebců a valachů, první místo patří Jiřímu Papouškovi s českým koněm valachem 17/897 CHODEC (1053 Guidam Sohn z matky Charity, v majetku firmy ARMANDI a.s).
KMK – VŠESTRANNOST- Borová 12.–14.9. 2014
K těm nejlepším a zároveň i jasný favorit v kategorii 4-letých patřil valach plemene český teplokrevník
43/439 RONALDO po 2640 Radegast z matky Daytona po Jaguar (POL), jehož chovatelkou je paní
Janouchová Miloslava z Nového Bydžova a majitelkou Záveská Miriam z Jičína.
Vítězem a šampionem pětiletých koní se stal hřebec plemene ČT 41/661 EXPRESSO-EV po 1258
Cesano II, z matky Expectation Ren xx po Distinctly North xx, chovatel Příhoda Miloslav a majitelka
Příhodová Veronika, Jablonné nad Orlicí.
Šampionem šestiletých koní se stal valach 15/767 JESIE JAMES po 1196 Con Cosmos z matky Jarin
po Acord I, chovatel Frank Karel, Jindřichův Hradec, majitel MVDr.Trunda Miroslav, Mníšek pod Brdy.
PŘEHLÍDKA VÝKONNÝCH KONÍ ČT – Zduchovice 4.9.-7.9.2014
Kategorie drezura - klisna 13/465 JANNE po 2901 Lancelot, chov. a maj. AGRIPROD CZ
a.s.,Hluboká nad Vltavou
kategorie skoky - klisna 67/427 SCANIA RVP po 411 Comero, chov. a maj. Vitásek Radek,Sedliště
FINÁLE ZP A PŘEHLÍDKA VÝKONNÝCH KONÍ ČT – Humpolec 22.8-24.8.2014
Velký úspěch slavil český teplokrevník na finále Zlaté podkovy, kde se ve všech hlavních soutěžích může
pochlubit prvenstvím. Bronzovou podkovu vyhrál valach 20/364 DARRIUS po Lopez z matky 434
Diskant po 3349 Diskant, majitele Pavla Šuchy ze Sviadnova s jezdkyní Alžbětou Vyštajnovou. Ve
stříbrné podkově excelovala klisna 50/151 KOKOSKA po Veneur du Luc, m. 73/173 Korina po 454
Boruschkin s jezdcem, majitelem a chovatelem v jedné osobě panem Romanem Faltou. Zlatou podkovu
obhájil valach DIRÁNO 1 po 2772 Calanthano, m. 71/484 Dajana po 2717 Majáles xx s Lubomírem
Vrtkem. Součástí finále ZP je přehlídka výkonných koní ČT. Vítězem této přehlídky se stal stejně jako
minulý rok valach 71/886 DIRÁNO po 2772 Calanthano v majetku SOŠ a SOUZ Horní Heřmanice. K
dalšímu úspěchu koně plemene ČT patří i ocenění Zlatý kůň podkovy, kterým se stala desetiletá klisna
9/813 KIM - C po 923 Amarillo z chovu a majetku Kateřiny Polákové JŠ a JK z Jesenice u Prahy.
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DĚKUJEME....
Ve dnech 14. a 15.11.2014 proběhl na rodinné farmě manželů Perníčkových již osmý ročník II.
předvýběru mladých hřebců (körung), včetně zápisu starších hřebců do PKH ČT. Práce tradičního
českého kritika je velmi jednoduchá: „nepracuji, nenesu zodpovědnost, ale pořádně kritizuji. My
bychom naopak chtěli v letošním roce velmi poděkovat.
Chovatelé do letošního předvýběru přihlásili neobvykle velký počet hřebců. Celkem se přihlásilo 37
mladých a 3 starší hřebci. Po komisionálním zhodnocení zdravotního stavu a RTG snímků byly vyřazeni
3 mladí hřebci, kteří zdá se budou hledat a možná najdou své uplatnění v některých konkurenčních
plemenných knihách i přes své zdravotní indispozice. Sedm mladých hřebců se odhlásilo a tak finálním
počtem hřebců narozených v roce 2012 a nastupujících do II. Předvýběru, bylo 27. Hřebci byli velmi
dobře připraveni. Lze i z předešlých ročníků vyhodnotit, že úroveň předváděných hřebců stoupá. Zde
patří dík chovatelům a dalším osobám, kteří se na jejich přípravě podíleli. Všichni hřebci vykazovali
známky dlouhodobější přípravy, velmi dobrého výživného stavu, byli atraktivně upravení. Všem
zúčastněným chovatelům a majitelům koní děkujeme….
Tým osmi školených předvaděčů pracoval oba dva dny na velmi vysoké úrovni. Je jistě na místě,
abychom tuto službu chovatelům nabízeli, protože leckdy ctižádostivý majitel svému koni svým
neodborným předvedením uškodí, než aby ho v dobré víře předvedl co nejlépe. Předvaděčům za jejich
nelehkou a poctivě odvedenou práci děkujeme……
Hodnotící komise pracovala zodpovědně. Bývá dobrou tradicí odcházet a rozčileně kritizovat jejich
rozhodnutí. Doposud každý, kdo si nelehkou funkci hodnotitele vyzkoušel, ví, jak obtížné je zhodnotit
pořadí 27 jistě již velmi kvalitních hřebců. Poprvé v letošním roce pomáhala při jejich práci i technika.
Všichni hřebci byli ve zpomalených záběrech k dispozici bezprostředně po jejich předvedení, aby si
hodnotitelé mohli ověřit správnost svých rozhodnutí a odborných posudků. Jejich prací není kritika
předváděných koní, ale vyhodnocení všech zootechnických a výkonnostních ukazatelů, kterými musí
budoucí plemenný hřebec disponovat. Nevybraní hřebci nejsou „špatní“ hřebci. Jsou velmi dobře
připravení, včetně zdravotních zkoušek pro další využití nebo pro jejich případný prodej. Odborné
komisi za jejich práci děkujeme……
Letošní katalog si také v letošním roce zaslouží poděkování. Jeho autorka Václava Boušková ve
spolupráci s fotografkou Šárkou Votavovou si daly opravdu záležet a my oběma děkujeme…..
Velké poděkování bychom rádi směřovali k manželům Perníčkovým. Při návštěvě zahraničních körungů
bývá český člověk oslněn skvělou atmosférou a přípravou. Areál v Herouticích nezůstal zahraničnímu
prostředí nic dlužen. Divák mohl z pohodlných pozic krásně připravené jezdecké haly sledovat průběh
celého dění. Chutné občestvení a celodenní jídlo bylo nachystáno na každém rohu, večerní posezení
v restauraci „tmelilo“ vztahy, do svého příjemně vytopeného pokoje to měl každý účastník či divák pár
kroků. Majitelé a ošetřovatelé koní měli pro své hřebce připraveno kvalitní zázemí. Celé dění
doprovázela příjemná hudba a organizace klapala bez jediného zádrhele. Manželům Perníčkovým za
jejich profesionální práci děkujeme….
Poslední dík patří hlasateli Jiřímu Holíkovi, který po oba dva dny seznamoval s
původy a historií předváděných hřebců přihlížející diváky. Děkujeme….
Každý z nás může z akce odcházet domů a promítat si ve své mysli, co zase
bylo špatně? Položme si otázku jinak. Co mohu kromě všudypřítomné
kritiky udělat já sám pro to, aby další akce byla ještě lepší?
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VÝSLEDKY II. PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ V HEROUTICÍCH - 2014

CA
ST

EL

AN
O

TROJICE NEJLÉPE HODNOCENÝCH
SKOKOVÝCH HŘEBCŮ
54/872 COMPLIMENT
Plemeno český teplokrevník
Otec: 5129 Canturo
Matka 54/501 Julie po 2741 Grand Step
Chovatel a majitel: Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.
11/735 VAPITI
Plemeno český teplokrevník
Otec: 996 Volonter - T
Matka: Radana HF po 2640 Radegast
Chovatelé : Fiala Aleš a Hošák Stanislav ml.,Výhon
127, Velké Hoštice, majitel: Bartoš Václav, Chrást
21, Březnice

54/872 COMPLIMENT

CASTELANO - UDĚLENA PRÉMIE
Plemeno holštýnský kůň
Otec: Castelan II
Matka: Venetia I po Con Air
Chovatel: Hennings Detlef, Hof Keler,
2211 Bendorf, DE
Majitel: SPORT a MEDIA s.r.o.,
Hlavná 223, 900 23 Viničné, SK
11/7

35 V
A

PIT
I

CASTELANO
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NEJLÉPE VYHODNOCENÝ DREZURNÍ HŘEBEC
COUPETINUS
Plemeno: oldenburský kůň
Otec: 1978 Coupe’d Or
Matka: Wanja po Argentinus (Hann)
Chovatel: Gruener Ewald, 48488 Emsbueren, DE
Majitelé: Karel Lacina a Roman Šafrata

Co se vybaví, když se řekne Svaz chovatelů českého teplokrevníka? Pohled každého z nás je jistě
rozdílný. Fakta však hovoří jasně. V roce 1946 bylo v ČR zhruba 450.000 koní. Rok 1961 byl pádem
chovu koní a stav se rapidně snížil na 150.000 koní. Snižující tendence pokračovala do roku 1976, kdy se
stav koní ustálil zhruba na 20.000 ks. Po roce 1996 nastal obrat. Stoupající tendence stavu koní trvá i
nadále po vstupu České republiky do Evropské unie. Dnešní stav je zhruba 81.000 koní. Tradičně
nejrozšířenějším plemenem je Český teplokrevník – 23% populace, druhou nejsilnější plemennou knihou je Anglický plnokrevník – 10% populace v ČR. Zastoupení dalších plemen začíná kopírovat situaci
ostatních evropských zemí. Jednak se rozšiřuje jejich spektrum dovozem netradičních plemen a dále
stoupá počet příslušníků malých plemen. Zvyšuje se popularita jezdeckého sportu i volnočasových aktivit – rekreačního ježdění, a ruku v ruce s touto skutečností i vyšší potřeba kvalitních, výkonných, ale
především dobře jezditelných koní, koní s dobrým charakterem a exteriérem. Svaz chovatelů českého
teplokrevníka chce být svým členům co nejvíce nápomocen a proto se snaží formou různých programů a
příspěvků pomoci chovatelům a majitelům českých teplokrevníků ulehčit jejich nelehkou cestu.

1. Akcelerační program a svazoví hřebci
Prvním pomocným krokem pro chovatele je široká nabídka plemenných
hřebců. Každoročně je členům SCHČT zasílán barevný katalog plemenných hřebců z celé ČR, kteří působí v rámci PK ČT. Vybere si zde
každý, dle svého zájmu a finančních možností. Pokud má klisnu, zapsanou
ve vyšším oddílu HPK ČT – tzn. klisnu PRO (prověřenou ve sportu, nebo v
chovu) nebo v Akceleračním programu najde se pro něho příspěvek od
SCHČT, který svým členům pravidelně přispívá v rámci tohoto programu
částkou 5.000,-Kč na klisnu březí, zapuštěnou prověřeným hřebcem, zapsaným v AP. V letošním roce je chovateli za takovou klisnu doplacena ještě
prémie ve výši 1.000,-Kč
SCHČT již třetím rokem zajišťuje svazové plemenné hřebce, jejichž ID
poskytuje chovatelům ČT za velmi výhodnou cenu.

2. Příspěvek na paternitu
Po narození hříběte každého chovatele čeká řada povinností, které musí splnit,
aby hříbě bylo řádně označeno a zaregistrováno. Návštěva hodnotitele jistě
není zdarma, ale pro chovatele má SCHČT další příspěvek. Paternitu sice
uhradí, ale téměř 100%, dle možností svazu až do 1.000,-Kč, na konci roku obdrží chovatel od SCHČT nazpět. Podle nového sazebníku pro rok 2015 je cena
zvýhodněna - 500,-Kč za označené hříbě.
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3. Testační odchovna
Dlouhé čekání na výsledek, i tak by se dalo nazvat období od narození hříběte
do jeho dospělosti. To ale zdaleka není pravdou. Pokud se chovateli narodí
hřebeček, který splňuje předpoklady k zařazení do testační odchovny, je
zařazen a za podpory národního dotačního programu odchováván do tří let
věku v testačním zařízení. Testační zařízení obdrží příspěvky na krmné dny,
přesto chovatel musí zbývající částky hradit ze svého. V případech, kdy testační zařízení neobdržela dotační prostředky v plné výši, poskytoval jim svaz
příspěvek na krmné dny s podmínkou stanovení stropu celkové částky na
krmný den, složené z dotace, příspěvku a částky doplácené chovatelem.

4. Přehlídky hříbat pod klisnami a tříletých klisen
Již od roku 2012 se v rámci přehlídky tříletých klisen plemene ČT a finále
KMK představují nejmladší zástupci plemene, a to hříbata pod klisnami. Sklízí
potlesk i uznání a doufáme, že tato přehlídka (Šampionát hříbat ČT) už má své
místo mezi akcemi SCHČT.
Pro tříleté klisny ČT jsou již tradičně pořádány oblastní přehlídky, které vyvrcholí v celostátním finále. Chovatelé opět nezůstávají za svou snahu bez
odměny.

5. Výkonnostní zkoušky tříletých klisen
Pro mladé klisničky je doba čekání klidnější, než pro hřebečky v testačních
odchovnách, přerušená jen svody a výstavami, na kterých výsledky své chovatelské práce za přispění SCHČT může každý chovatel prezentovat.
Ve třech letech by mladé klisny, které jejich chovatelé, či majitelé řádně připraví, měly absolvovat svod a zkoušku výkonnosti. Na základě výsledků
zkoušky výkonnosti jsou klisny zařazovány do příslušných oddílů plemenné
knihy. I tady čeká na chovatele, či majitele odměna. Za klisny zařazené do
HPK PRO je příspěvek ve výši do 14.000,-Kč + motivační prémie ve výši
1.000,-Kč, dále pak do 10.000,-Kč + motivační prémie ve výši 1.000,-Kč, na
klisnu zapsanou na základě výsledků do Plemenné knihy.

6. Čtyřleté klisny
Pro čtyřleté klisny ČT je každoročně připraven seriál skoku ve volnosti.
Oblastní kvalifikační kola jsou přístupná hřebcům a valachům stejného ročníku
a plemene. Vítězná klisna z celostátního finále je zařazena do oddílu PK ČT
PRO, a pro prvních 5 umístěných jsou uchystány finanční odměny a věcné ceny.

7. KMK – Kriterium mladých koní
Od čtyř do šesti let se mohou klisny, hřebci a valaši plemen narozených v PK vedených na území ČR,
přihlásit do chovatelských soutěží KMK – Kritéria mladých koní. Kolem těchto soutěží je stále mnoho
dlouhých a neplodných diskusí. Důležitým faktem pro chovatele, členy SCHČT je, že SCHČT
každoročně doplácí formou příspěvků do 100% výše dotace koním narozeným v rámci PK ČT. Úspěšní
hřebci v KMK mohou být na základě svých výsledků zařazeni do plemenné knihy. Tento seriál soutěží
slouží ke kontrole užitkovosti a následné kontrole dědičnosti koní.
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8. Výběr hřebců do plemenitby.
SCHČT stanovil jasné selekční podmínky pro výběr hřebců do plemenitby.
Tento osvědčený postup používaný všemi vyspělými chovatelskými svazy zabezpečuje majitelům klisen připařování pouze prověřenými hřebci. Majitelé
hřebců českého chovu jsou za přípravu svazem podpořeni částkou 5.000,-Kč.

9. Příspěvek - prémie pro majitele koní plemene ČT, kteří reprezentují svaz
s vynikajícím výsledkem na zahraničních závodech částkou 10.000,- Kč.

10. Vzdělávání a zaměstnanost
V posledních 4 letech SCHČT spolupracuje se Sektorovou radou zemědělství, která má za úkol popsat veškerá povolání a nastavit parametry požadavků na vzdělávání v jednotlivých zemědělských
oborech, do kterých chov koní bezesporu patří.
Sektorové radě pro zemědělství předložili zástupci SCHČT popisy povolání a kvalifikačních a hodnotících standardů pro pracovní pozice, které nám chovatelům chybí. Kvalifikovaní jezdci mladých
koní, kteří by zodpovědně s ohledem na genetické a fyziologické předpoklady daného mladého koně,
jej dokázali kvalitně obsednout a připravit, kvalifikovaní ošetřovatelé, kvalifikovaní podkováři, kteří
jsou ve svém oboru specialisty a ortopedy, zkušení kočí i pro lesní těžbu a využití potenciálu chladnokrevných koní, zkušení a vzdělaní hodnotitelé a další profese které jsou dnes s chovem koní spojeny (stavební firmy pro budování jezdeckých areálů, kolbišť a hipostezek, sedláři, specializovaní obchodníci s jezdeckými potřebami, krmivy, transportními vozíky. Jistě by se o tomto tématu dalo napsat a říci mnoho.
Nicméně již 14 návrhů bylo schváleno a tak dnes v NSK i NSP mají své místo za sektor chovu koní
následující povolání a kvalifikace: Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní a dostihových
koní, Ošetřovatel koní, Kočí a Kočí v lesní těžbě, Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Hodnotitel koní, a dále všechny podkovářské kvalifikace. V roce 2014 byly vypracovány kvalifikace: Cvičitel
koní pro hiporehabilitaci, Zootechnik chovu koní a Cvičitel jezdectví. Od roku 2016 převezme plnou
garanci nad Národní soustavou kvalifikací stát, resp. MŠMT a Národní ústav vzdělávání.
NSK (Národní soustava kvalilifikací) dnes plně dle příslušných zákonů navazuje na Živnostenský
zákon, Rámcové a školní vzdělávací programy pro řádné studium na středních odborných učilištích a
školách a její účinnost je provázána s řadou dotačních programů. Například ke splnění minimální
zemědělské kvalifikace, potřebné pro získání dotace v rámci Programu rozvoje venkova stačí osvědčení o zkoušce ze třech skládajících kvalifikací.
SCHČT je autorizovanou osobou pro složení řady profesních zkoušek právě z těchto kvalifikací.
Svaz chovatelů českého teplokrevníka garantuje zájmy širokého spektra chovatelů koní od volnočasových aktivit až po vrcholový výkonnostní jezdecký sport. Má zájem o stále se zvyšující kvalitu
českých koní, která úzce souvisí se vzdělaností a odbornými zkušenostmi samotných chovatelů. V
průběhu posledních dvou let připravilo vedení svazu řadu odborných seminářů pro předvaděče, stavitele parkurů pro mladé koně, chovatele a hodnotitele. S PODKOVÁŘSKOU ŠKOLOU s.r.o. spolupracovalo na vydání odborné učebnice PODKOVÁŘSTVÍ. Tato odborná publikace čítající 48 kapitol, 790 stran odborných textů doplněných souborem 2500 barevných fotografií a nákresů vychází na
trh v lednu 2015.

#

STRANA 12

SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA#

13. PROSINCE 2014

Odhad plemenné hodnoty a možnost jeho využití ve šlechtění českého teplokrevníka
Ing. Alexandra Pejosová, ČZU Praha
Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Rada PK ČT
Vyspělé zahraniční chovy sportovních plemen využívají odhad plemenné hodnoty ve šlechtění koní již
několik desetiletí. Ve Šlechtitelském programu českého teplokrevníka je věnován odhadu plemenné
hodnoty odstavec v následujícím znění: „Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik
využívaných vyspělými chovatelskými svazy.
K přípravě podkladů pro tento odhad činí SCHČT tyto kroky:
• snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po jednotlivých plemenících
• hodnocení hříbat pod klisnou, hřebečků v testačních odchovnách, klisniček a klisen na svodech a při
zápisu do PK
• organizování základních zkoušek výkonnosti a 70 denního testu
• vyhodnocování výsledků sportovních soutěží”.
Právě vyhodnocování výsledků sportovních soutěží je v současné době jedinou využitelnou možností pro
odhad plemenné hodnoty sportovních koní u nás, neboť se jedná již o dostatečně rozsáhlou databázi
sportovních výsledků. Přesto zůstává stálým problémem dostatečný počet potomstva po otcích, který je
pro funkční model odhadu plemenné hodnoty nezbytností. Naštěstí uběhla již dlouhá doba, za kterou je
sportovní výkonnost ve skokových soutěžích v ČR zaznamenávána. To nám umožnilo konečně zveřejnit
výsledky odhadu plemenné hodnoty jednotlivých plemeníků působících v našem chovu. Některé
výsledky již nalezneme na serveru www.schct.cz.
Odhad plemenné hodnoty je složitá matematicko statistická analýza. Na jejím uskutečnění se podílely
jak zemědělské univerzity v Praze a Brně, tak Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi.
Aby si chovatelé dokázali správně interpretovat čísla, která odhad plemenné hodnoty předkládá,
musíme si vysvětlit některé principy jeho výpočtu.
Tvůrci modelu odhadu plemenné hodnoty – BLUP Animal modelu – sportovních koní v ČR museli
nejprve vyřešit a zodpovědět řadu dotazů:
• Je již k dispozici takový počet koní v databázi, aby bylo možné sestavit dostatečně zaplněnou matici
příbuznosti?
• Jaká bude číselná podoba podkladových údajů?
• Budou tato čísla matematicky zpracovatelná?
• Na závěr tohoto zdaleka ne úplného výčtu otázek jedna z nejdůležitějších:
• Které vnější vlivy negenetické podstaty ovlivňující naměřené výsledky hodnocení a výkonnostních
zkoušek budeme pro výpočet uvažovat?
• A jak je budeme charakterizovat?
Všechny tyto otázky musely být zodpovězeny, pokud měl být odhad plemenné hodnoty realizován tak,
aby mohl sloužit šlechtění českého teplokrevníka.
Cílem odhadu plemenné hodnoty je rozčlenění výkonnosti (fenotypová hodnota) na složku dědičnou
(genotypová hodnota) a negentetickou (prostřeďovou).
Pojmem plemenná hodnota se rozumí odhad genetického založení jedince pro odchylku jeho výkonnosti od průměru vrstevníků. Při současné úrovni poznání prozatím nelze zjistit genetické založení pro
výkonnost koně. Co je možné zjistit, jsou rozdíly ve výkonnosti způsobené genetickým založením. Plemenná hodnota je tedy relativní číslo - odchylka, které se vztahuje pouze ke koním v populaci, ze které
byla odhadnuta, a vychází z testace a výkonnostních zkoušek. Více najdete na http://www.schct.cz
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Za všemi těmito úspěchy hledejme kromě samotného koně
především člověka, neboť jen díky němu se mohlo stát to, čeho
jsme v té letošní chovatelské a jezdecké sezóně mohli být
svědky.
Člověka v roli ošetřovatelů, chovatelů, majitelů, jezdců koní,
kteří bez oddychu, s velkou láskou a péčí, s velkým nadšením a
nasazením pro dobrou věc a tvrdou prací dovedou své koně –
produkty k tak pěkným výsledkům. Velice si vážíme Vaší
usilovné práce a jsme rádi, že jsme při tom mohli být s Vámi.
za Svaz chovatelů českého teplokrevníka
předsednictvo a rada plemnené knihy

Užitečné odkazy a kontakty
Adresa: Svaz chovatelů českého teplokrevníka, U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Tel./fax: 382 224 144, e-mail: info@schct.cz, webové stránky: http://www.schct.cz
Informace k Národní soustavě kvalifikací: http://www.narodni-kvalifikace.cz
Dotazy k dotačním programům pro období 2014 - 2020 posílejte na e-mail: misa.kubista@gmail.com. Pro přehled
v dotačních programech bude na stránkách SCHČT vyvěšen dotační kalendář pro rok 2015.
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