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1. ÚVOD

Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2007 a období 1997 – 2007.
Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít pro výpočet kon-

troly 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. Jediné řešení, které umožní rychlé a bezchybné 
zpracování výsledků byl přechod na jednotný výsledkový program „Galop“, který navazuje na databáze ČJF . Tento program je od roku 2007 
povinný pro zpracování výsledků s tím, že je provázán na nově naprogramovaný systém výpočtů kontroly dědičnosti. Bohužel i v roce 2007 
došlo k řadě chyb, které vznikly zejména u zpracovatelů a musely být opraveny ručně. Tím se vydání ročenky zpozdilo, avšak na základě zís-
kaných zkušeností byly zavedeny další kontrolní mechanismy, které by měly tyto chyby vyloučit. Chyby však vznikají především tím, že sub-
jekty, resp. jezdci zasílají pořadateli závodů nedostatečně vyplněné přihlášky. Arabská pořadová čísla, přidělovaná koním v licencích slouží 
právě k umožnění lepší identifikace koní, avšak málokdo je používá. Rovněž zkomoleniny cizích jmen a záměny písmen /např.C/K) komplikují 
zpracovatelům, zejména těm, kteří koně neznají, práci. Při zpracování je také nutné věnovat větší pozornost definování soutěží. Např. záměna „ 
kriteriové souteže“ za „běžnou“, což se v roce 2007 několikrát stalo, zcela změní funkci přenosu dat do databáze výsledků. Zpracovatelé výsledků 
také často zamění v čísle soutěže označení kategorie pony za velké koně.

Výpočet průměru pomocných bodů bude od roku 2008 jednotlivým koním průběžně aktualizován a zveřejněn na www.cjf.cz. Výpočet 
ASH a IRSH doznal také mírných změn, u ASH je srovnávací úroveň počítána ve třech stupních obtížnosti „S“, „ST“ a „ T “. IRSH /index relativní 
sportovní hodnoty/ je počítán v rámci celé populace bez omezení obtížnostních stupňů. Vypovídací schopnost výpočtů však i do budoucna závisí 
zcela na zodpovědnosti zpracovatelů výsledků.

Vzhledem k tomu, že všichni koně musí mít dle zákona o evidenci „Průkaz koně“, bylo 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 v budoucnu vyloučí zpracování chybných údajů, zrychlí práci a odstraní náročnou ruční kontrolu výsledkových listin.


