
Terénní databáze (TDB) 

TDB je soubor všech plemenářských záznamů a jejich změn vedených pro dané zvíře 

v Plemdatu. TDB se zpracovává měsíčně, event. týdně, obsahuje 7 souborů tohoto složení 

(zestručněno): 

Soubor vět telat: stáj, číslo telete, O, M, plemeno, PK 

Soubor vět krav: číslo, O, M, plemenné hodnoty, plemeno, PK 

Soubor vět laktací: číslo krávy, datum otelení, nápočty laktací, index stáda, SP, mezidobí, 

ukončené laktace, průběh porodu, pohlaví narozeného telete 

Soubor vět posledního zapuštění: číslo krávy, datum zapuštění, býk, vyšetření na březost 

Soubor LPE: stáj, kráva, datum hodnocení, všechny znaky LPE 

Soubor býků: seznam všech býků s registrem, plemenné hodnoty produkce, plemeno, PK 

Soubor vět denní kontroly: číslo krávy, jednotlivé kontroly (1-10) – mléko, tuk, bílkovina, 

laktóza, močovina, SB 

 

TDB je zasílána oprávněné organizaci, která u chovatele zabezpečuje KU. Dále za úplatu ji 

může získávat chovatel, pokud si požádá o svá data a subjekt na základě žádosti schválené 

chovatelem.  

Webové služby (ws): 

Jedná se o nový, moderní způsob předávání vybraných dat. Chovatel nebo subjekt, kterému 

chovatel udělil oprávnění, se dotáže elektronicky na data o zvířatech a systém Plemdatu mu 

automaticky odešle data kdykoliv o ně požádá. Zatím je poskytován tímto způsobem omezený 

počet dat, předpokládá se další rozšiřování. Zatím se poskytují následující údaje: 

Seznam zvířat v hospodářství: číslo zvířete, stáj 

ISK: informace o skotu: číslo zvířete, stáj, datum narození, vyřazení, plemeno, O, M, OO 

PH krav plemeno C: číslo krávy, datum narození, vybrané PH 

 

Seznam subjektů, které požádaly (i v minulosti) a chovatel žádost schválil, se nachází 

v souborném úložišti dat (SUPD) v aplikaci eSkot. SUPD obsahuje sestavy KU a inseminace. 

Také tyto sestavy získává automaticky (je dáno zákonem) oprávněná organizace 

zabezpečující KU, dále subjekt na základě chovatelem schváleného požadavku. Pro stádo 

vedené v plemenné knize holštýnského plemene je v SUPD také analýza stáda. 

Manuál k SUPD a přehled subjektů, které získávají TDB nebo sestavy, včetně postupu zrušení 

souhlasu k získávání TDB nebo sestav je přiložen. 


