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ÚVOD

Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2006 a období 1991 – 2006.
Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kontroly
dědičnosti. Žebříčky koní, které jsou uveřejněny, jsou pouze vedlejším „produktem“ vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců.
Do seznamu startujících koní byli v tomto roce zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty.
Pokud ve zpracování postrádáte některé starty svých koní znamená to, že výsledkové listiny ČJF neobdržela, nebo byly v takovém stavu,
že je nebylo možné zpracovat. Chyby, které bohužel v ročence vznikají, jsou důsledkem nekvalitního zpracování výsledků. Zpracovatelé často
zadávají bez kontroly chybná čísla licencí a tím ovlivňují hodnocení jak koní, tak i plemeníků. Do roku 2002 byly výsledky zadávány ručně
a tím byla naprostá většina chyb jednoduše odstraněna. Vzhledem k narůstajícímu počtu startů přešla v roce 2003 Česká jezdecká federace
ke zpracování výsledků z elektronických medií. Bohužel se tím vydávání ročenky značně prodloužilo, neboť výsledky je nutné zkontrolovat
a alespoň část chyb odstranit.
Jediné řešení, které umožní rychlé a bezchybné zpracování výsledků je přechod na jednotný výsledkový program „Galop“, který
navazuje na databáze ČJF. Tento program je od roku 2007 povinný pro zpracování výsledků a tím, že je provázán na nově naprogramovaný
systém výpočtů kontroly dědičnosti, bude od roku 2007 ročenka zveřejňována v poněkud jiné formě. Výpočet průměru pomocných bodů bude
jednotlivým koním průběžně měsíčně aktualizován a zveřejněn na www.cjf.cz. Výpočet ASH a IRSH dozná také poněkud změn, u ASH bude
srovnávací úroveň povýšena z obtížnostního stupně „S“ na „ST“ a IRSH bude počítán v rámci celé populace bez omezení obtížnostních stupňů.
Vypovídací schopnost výpočtů závisí zcela na zodpovědnosti zpracovatelů výsledků, což do současné doby bylo vždy trochu problematické.
Výsledkový program je však zpracován tak, aby vyloučil maximální množství chyb.
Vzhledem k tomu, že všichni koně musí mít dle zákona o evidenci „Průkaz koně“, je od roku 2007 zavedeno zjednodušení vydávání
licencí koní jejich nahrazením štítky do Průkazů koně a postupné zavedení modernějšího systému identiﬁkace koní na soutěžích. Centrála ČJF
je od samého počátku připravena tak, aby bylo možné využívat čárových kódů , které se již nyní tisknou na prodlužovací štítky koní. Doufejme
tedy, že tento pokrok vyloučí zpracování chybných údajů , zrychlí práci a odstraní náročnou ruční kontrolu výsledkových listin.

