SCHČČT

Jednání předsednictva SCHČT - Heroutice 11.1.2012
Přítomni:
Miloslav Perníček, Karel Růžička, Michaela Kubištová, Václava Boušková, Roman Kloz, Josef Kincl,
Vojtěch Csabi, Jaroslav Rédl, Ing. Leopold Mamica, Ing. Ota Vondrouš, Ing. Iva Jiskrová, Ing. Karel Regner
Omluveni:
MVDr. Sedláček, Ing. Markéta Nováková
Oblastní schůze
Je doporučeno, aby se v letošním roce členové předsednictva zůčastnili všech oblastních schůzí.
TERMÍN, MÍSTO A GARANT:
16.2.2012 '

Jihomoravská oblast

' K. Růžička ' Brno - Ostrovačice'

24.2.2012 '

Západočeská oblast

29.2.2012 '
18.2.2012 '
07.3.2012 '

Severočeská oblast
Jihočeská oblast
Středočeská oblast

09.3.2012 '

Olomoucká, Zlínská oblast

10.3.2012 '

Východočeská oblast

16.3.2012 '

Severomoravská oblast

'

J. Rédl

'
'

M. Perníček ' Česká Lípa
M. Nováková ' Pištín, 10,00
M. Perníček ' Heroutice

'

'
'
'

'

J. Kincl

'

Benešovice u Plzně, 18.00

' Velký Týnec

M.Kubištová

Měník, 14,00

V. Csabi

Lučina

ing. Nováková rozešle pozvánky a rozpisy na oblasti - jihočeská a severočeská
12.4.2012 Celostátní konference HUMPOLEC
Skok volnosti pro čtyřleté klisny (valachy a hřebce)
03.3.2012'

Jihomoravská oblast'

'

Karel Růžička' '

Brno Moravany

03.3.2012'

Jihočeská oblast'

'

Markéta Nováková'

Písek

09.3.2012'

Středočeská oblast, Praha'

Miloslav Perníček'

Heroutice
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10.3.2012'

Západočeská oblast'

'

Jaroslav Rédl' '

Krutěnice

10.3.2012'

Severomoravská oblast' '

Ing. L. Mamica' '

Tlumačov

10.3.2012'

Východočeská oblast' '

M. Kubištová' '

Měník

'

Severočeská oblast'

'

J. Rédl

Finále ZH Tlumačov'

'

J. Kincl, J. Rédl

'

24.3.2012'

Změny v rozpise:
Pořadatel umožní start hřebcům klisnám i valachům, do určitého počtu (max. 20 koní) přednost mají klisny,
přihlášky dle datumu
Hodnocení:
1. hodnocení všechny koně společně,
2. klisny, postupují 3 nejlepší klisny + 1 klisny, startovné klisny 100, ostatní 200
Pro 4 leté klisny ( hřebce a valachy) narozené jako ČT
Garanti soutěží nahlásí Ing. Novákové postupující klisny do 13.3.2012, komise určí garant oblasti (1 člen
předsednictva)

Vzdělávání: - K. Růžička a M. Kubištová - seznámení s přiděleným grantem, zajistit podpis a SCHČT zajistí
předfinancování - odsouhlaseno
Dne 11.1.2012 předložena žádost na MZE o udělení autorizací právnické osobě podle zákona o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Poplatek za podání žádosti činil 9.000,-Kč.
Předsednictvem byly schváleny dvě autorizované osoby - zástupci M. Perníček a Ing. Doc. I. Jiskrová PHd.
Přečteno a odsouhlaseno
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KMK - Kritérium mladých koní
Na dnešní jednání předsednictva byli na základě výzvy zástupců Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka
sezváni zástupci chovatelských svazů.
Účast:
MZe ČR - Ing. Jiří Machek
SCHČT - Karel Růžička, Miloslav Perníček, Vojtěch Csabi, Václava Boušková, Michaela Kubištová CS - Ing.
Zdeněk Müller CSc., Jan Chýle, Dušan Vantroba, Dana Kováčová
Equus Kinský - Ing. Lenka Gotthardová
MT - p. Karásek se omlouvá, ale respektuje Usnesení celostátní konference ČT
Vyjádření jednotlivých účastníků ve zkratce
•K. Růžička:
“dne 22.12.2011 jsme obdrželi dopis s výzvou ke společnému jednání do konce roku ohledně změn KMK.
Na základě usnesení Celostátní konference SCHČT, které jsme povinni respektovat, nemůžeme po dobu
našeho volebního období, tj. do konce roku 2012” (viz. odkaz www.schct.cz ). Navrhuji, abychom rok
2012 brali jako rok příprav změn KMK pro rok 2013”
•Ing. Müller, CSc.
“Naším zájmem není poškozovat dosavadní průběh soutěží KMK , ani testaci mladých koní ve stávající
podobě. Chceme pouze do budoucna zajistit podklady pro systematický a důvěryhodný systém “Animal
model” a odhad plemenné hodnoty. Považujeme soutěže mladých koní za hlavní zdroj dat pro budoucí
odhad PH a z tohoto pohledu jsou pro nás prioritou Jednotný systém testace mladých koní v ČR a podpora
zapojení co největší části populace narozené v ČR. ”
•Miloslav Perníček
V roce 2011 byl 21. ročník KMK a v současné době je již plně připraven ročník 2012. Jako místopředseda
jsem povinnen dodržet usnesení Celostátní konference SCHČT, navrhuji tedy, aby byl sestaven odborný tým
pro přípravu změn v soutěžích KMK od roku 2013.
Otázka - jsou připraveny výstupy ze soutěží Šampionátu mladých koní za průběh uplynulých 11 let? - Ne!!!
•Ing. Doc. Iva Jiskrová PHd.
“ v poslední době velmi často dochází ke špatné interpretaci odborných pojmů OPH, KD a KU
KU - vlastní výkonnost koně
KD - kontrola dědičnosti, odhad kvality rodičů na základě zjištěné výkonnosti potomstva
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OPH - zahrnuje matici příbuznosti, dá se nejpřesněji odhadovat genetická kvalita všech koní v populaci
V současné době máme k dispozici sportovní výsledky všech koní ze všech oficiálních sportovních soutěží
Za Svaz SCHČT předkládám zpracovaný materiál ze soutěží od roku 1996 - Kontrola dědičnosti
výkonnosti v KMK (viz. příloha)”.
•Vojtěch Csabi
“jako Svaz nemáme problém se vzájemnou dohodou ohledně společné budoucí podoby v soutěžích mladých
koní v ČR. AVŠAK DLE NAŠICH Stanov je pro členy předsednictva usnesení celostátní konference závazné.
Nebráníme se dalším úpravám od roku 2013, ale navrhuji, aby nový společný model testace byl závazný
pro všechny zúčastněné svazy alespoň po dobu 10-ti let (jeden generační interval). Dále mám vyjádření k
testačním odchovnám, kde by dle mého soudu (2,63 plemenné klisny na jednoho plemenného hřebce) by
měly být testovány spíše klisničky než hřebečci”.
•Miloslav Perníček
“rád bych upozornil, abychom při tvrobě změn zohlednili i činnost chovatelů a jezdců, kteří dle současných
pravidel mají nastavené své podnikatelské záměry, jejichž uplatňování je v dnešní době velmi obtížné. (poz.
40-100). Připravme tedy korektní návrh, který bude platit od roku 2013”.
•Gothardová Lenka
“v ostatních zemí EU existují modely, které lze jistě použít i pro chovy ČT, rovněž i Jockey Club ČR zařadil
mezi testované koně i valachy. Navrhuji ještě více zohlednit koně narozené v plemenné knize ČT a více
přiblížit jednoduchým grafickým vyjádřením výsledky chovatelům”.
•Ing. Jiří Machek
“zodpověděl zúčastněným svazům veškeré dotazy z pohledu platných zákonů a vyhlášek pro chov koní v
ČR a vyzval zúčastněné svazy k jednotnému postupu a jednomu společnému závěru, který bude předložen
ke schválení”
ZÁVĚR
Zástupci zúčastněných svazů respektují usnesení Celostátní konference ČT a navrhují rok 2013, jako
rok rozumného kompromisu pro změnu. KMK v roce 2012 proběhnou tak, jak jsou připraveny. Do
konce dubna 2012 bude setavena pracovní skupina (tři pracovníci za každé USCHK). Tato pracovní
skupina připraví kompletní materiál týkající se testace mladých koní.
Se zápisem z tohoto jednání byli všichni zúčastnění seznámeni a souhlasí.
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