Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
Rada plemenné knihy holštýnského skotu
Benešovská 123, 252 09 H r a d i š t k o

Zápis
ze 77. zasedání Rady plemenné knihy holštýnského skotu, konané v úterý 8. listopadu 2022
v knihovně ČMSCH na Hradištku
Přítomni: Členové: Braun, Gažik, Chmelík, Kulanda, Motyčka, Šlajs, Vondrášek
Omluveni: Ekl, Vodička
Hosté: Jelínková
Předseda Rady PK doc. Motyčka zahájil jednání ve 13.00 hod. a řídil ho dle programu
1. Kontrola plnění úkolů:
Požadavek na přidání počtu dojení k ročním výsledkům KU jako informaci bylo předloženo Výboru, zatím
odloženo, bylo by komplikované informace získávat
Nástup nového bonitéra posunut na 1.1.2023
Nový mating byl dán do plného použití v srpnu, zatím není příliš využíván především z důvodu
omezených možností propagace, bude projednáno s Výborem, jak řešit. Nabízí se možnost využití
bonitérů od roku 2023
2. Výsledky svazových soutěží za rok 2022:
Rada projednala a zkontrolovala výsledky soutěží podniků a krav, schválila je a doporučuje Výboru ke
schválení. Rada schválila udělené plakety stájím za nejlepší užitkovost T+B. Rada vyslechla informaci o
výsledcích soutěže exteriéru, schválila je a doporučuje Výboru ke schválení. Ing. Vondrášek seznámil
Radu PK s výsledky celoživotní užitkovosti v roce 2022. Hranici 100 tis. kg mléka přesáhlo 1336 krav,
v letošním roce bude předáno 159 nových plaket za celoživotní užitkovost. Za překročení hranice 125 tis.
kg bude uděleno 16 plaket a za překročení 150 tis. kg mléka 1 plaketa ZDV Novoveselsko.
3. Odsouhlasení býků – TOP zlepšovatelů
Rada odsouhlasila návrh na ocenění býků – TOP zlepšovatelů, v letošním roce budou udělena 3 ocenění
pro býky Agras ZACK, Agras ZADAR z chovu Agras Bohdalov, a.s. a No-Pe ZEKON z farmy Petra
Nováka v Kochánově
4. Selekční kriteria pro rok 2023
Rada schvaluje návrh na selekční kritéria pro rok 2023 dle předloženého podkladu a doporučuje je Výboru
Svazu ke schválení. Proti roku 2022 nedošlo v dokumentu k úpravám.
5. Podmínky soutěže pro rok 2023
Rada doporučuje Výboru schválit předložený návrh podmínek svazové soutěže, ve kterém proti roku
2022 nedošlo ke změně.
Rada doporučuje upravit pro rok 2023 pravidla pro udělování plaket za exteriér rozdělením do 2 kategorií
(menší stáda do 50 nebo 100 hodnocených ks, velká stáda)
6. Informace z jednání ŠK
Motyčka informoval členy Rady o jednání ŠK, které proběhlo dopoledne. Byla prezentována informace o
PH pro znaky zdraví, které by měly být publikovány v dubnu 2023, výsledky pro klinickou mastitidu
vypadají velmi dobře, dále se hovořilo o způsobu výpočtu „genomické“ spolehlivosti, stavu v odhadech
PH, kde došlo k doplnění genomicky upravené PH negenotypovaných jalovic do matingu, výpočet PH
jalovic probíhá měsíčně, oddělení PH se zaměřilo na zpřísnění kontrolních mechanismů u vstupních dat i
pro publikaci PH, oddělení PH posílí od 14.11. na plný úvazek ing. Krupa.
Motyčka informoval o stavu projektu Fit Cow, genotypováno je cca 46000 jalovic a do projektu je
zapojeno téměř 60 chovatelů, GPH má vypočteno kolem 40000 jalovic a vlastní fenotyp má již okolo
15000 plemenic.
Vondrášek seznámil Radu PK s návrhem na úpravu podmínek TOP 100 dle SIH, kde je v současné době
nastaven pro býka minimální počet stád v ČR 30 u produkce a 20 u exteriéru. Ze ŠK vzešel návrh na
snížení na 10 – 15 stád u produkce i exteriéru, rozdíly jsou minimální, 10 stád koresponduje
s nastavenými pravidly IB, 15 stád eliminuje případné zařazení býka, který má v 10 stádech pouze 10-15
dcer a může mít tak nižší spolehlivost. Nakonec se Rada těsně přiklonila k hodnotě 10 a více stád a
doporučuje výboru schválit tuto variantu.

7. Hodnocení zevnějšku
Vondrášek seznámil členy Rady s výsledky hodnocení exteriéru ke konci října 2022. Nahodnoceno bylo
40360 krav, předpoklad za rok 2022 je cca 47000 krav. Profesionální bonitéři aktuálně provádějí plošný
popis exteriéru ve 302 podnicích, 8 podniků začalo hodnotit nově, 12 podniků hodnocení ukončilo, někteří
ukončili činnost, někteří nepodepsali nové smlouvy, kdy se cena navýšila ze 30 na 50,- Kč. Rozptýlily se
tak obavy, které z navýšení ceny panovaly. Navýšení bylo nezbytné s ohledem na nutnost přijetí nového
bonitéra.
.
8. Různé
Motyčka upozornil na novelu vyhlášky o označování zvířat, kde je nově uvedena možnost vkládání
bolusů.

Hradištko, 10. listopadu 2022
Zapsal: Vondrášek

Zápis odsouhlasil: Doc. ing. Jiří Motyčka, CSc.

