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1. ÚVOD
Ročenka obsahuje vybrané výsledky kontroly dědičnosti plemenných hřebců za rok 2014 a dle disciplín za období, 

které je srovnatelné.
Změny v  soutěžích (např. zavedení hvězdiček ve skokových, přeřazení soutěží všestrannosti v obtížnostních 

stupních) značně zkomplikovaly výpočty a prakticky ovlivnily dlouhodobá hodnocení plemeníků, která jsou na rozdíl od 
ročních objektivnější.  

Upozorňujeme Vás, že výsledky zpracovávané v této ročence jsou výsledky pouze z klasických soutěží, které lze využít 
pro výpočet kontroly dědičnosti. Nejsou zpracovávány soutěže ZZ, ZM a ZK. Z důvodů srovnatelnosti nelze zpracovávat 
stylové soutěže. Výjimkou jsou pouze skokové soutěže Kritéria mladých koní, kde je koním do hodnocení započítán výsle-
dek v trestných bodech, který je řádnou součástí výsledkové listiny. Žebříčky koní, které jsou v ročence uveřejněny, jsou pouze 
vedlejším produktem vzniklým při zpracování KD plemenných hřebců. 

Do seznamu startujících koní jsou zahrnuti pouze ti, kteří absolvovali minimálně 3 starty. Tak nízký počet startů je zvo-
len s ohledem na disciplínu všestrannosti.

V seznamu se nemohou objevit koně, kteří nejsou evidováni v ÚEK Slatiňany a nemají přiděleno interní číslo. Kom-
plikované je zavedení sportujících plnokrevných koní do ÚE, neboť ta je již neeviduje (evidenci vede Jockey Club).  Do ÚE je 
tedy hlásí ČJF, proto je důležité, aby při žádosti o licenci obdržela kopii průkazu koně. Rovněž nejsou uvedeni koně s dočasnými 
licencemi „KY“. Pokud tito koně mají během běžného roku vydanou normální, životní licenci, je naší snahou nahradit správným 
číslem absolvované 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.  Dalším důvodem mohou být chyby, kterých se dopouštějí zpracovatelé. Jedná 
se zejména o:

-  vymýšlení čísla licencí, většinou s nízkým číslem, které ovšem systém automaticky přiřadí správným koním, často již 
dlouho nestartujícím

- záměnou jmen – zpracovatel zadá první shodné jméno, které mu program nabídne
- zadání licence KY nebo KZ koním, kteří již mají vydanou řádnou licenci

Všechny tyto chyby, které vyplývají z toho, že na závodech nejsou kontrolovány licence, nelze dohledat.  


