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
z 73. zasedání Rady plemenné knihy holštýnského skotu, konané ve čtvrtek 3. prosince 2020
formou videokonference
Přítomni: Členové: Braun, Gažik, Chmelík, Kulanda, Motyčka, Šaloun, Verner
Omluveni: Ekl, Vodička
Hosté: Bychl, Jelínková, Koudelová, Vondrášek
Předseda Rady PK doc. Motyčka zahájil jednání ve 10.00 hod. a řídil ho dle programu
1. Kontrola plnění úkolů:
opravy původů v iGenetice – stejný stav, nutno řešit propojením 2 systémů iGenetiky a eSkotu, je
důležité pro ověření správnosti původu při tisku POP
nové složení indexu SIH bylo schváleno Výborem Svazu
dohlašování inseminací – byl proveden rozbor automatického zabřezávání, jedná se o pouze desítky
případů, nemá vliv na PH, kde jsou použity jen první 3 inseminace, úprava je v řešení. U dotazu na
pozdní hlášení inseminací uvedl Motyčka, že i tato problematika je v řešení na Plemdatu
2. Výsledky svazových soutěží za rok 2020:
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 2020. Hranici 100 tis. kg mléka přesáhlo 1009 krav,
v letošním roce bude předáno 155 nových plaket za celoživotní užitkovost (překročilo 157 krav, 2 jsou
z podniků mimo PKH). Za překročení hranice 125 tis. kg bude uděleno 65 plaket a za překročení 150 tis.
kg mléka 5 plaket.
3. Odsouhlasení býků – TOP zlepšovatelů
Rada odsouhlasila návrh na ocenění býků – TOP zlepšovatelů, v letošním roce bude uděleno 5 ocenění
pro býky od domácích chovatelů.
4. Selekční kriteria pro rok 2021
Rada schvaluje návrh na selekční kritéria pro rok 2021 dle předloženého podkladu a doporučuje je Výboru
Svazu ke schválení. Došlo k drobným úpravám, které reagují na nové podmínky Evropské legislativy pro
zápisy do PK
5. Podmínky soutěže pro rok 2021
Rada doporučuje Výboru schválit předložený návrh, ve kterém proti roku 2020 nedošlo ke změně.
6. Hodnocení zevnějšku
Vondrášek seznámil členy Rady s výsledky hodnocení exteriéru ke konci listopadu 2020. Nahodnoceno
bylo 45500 krav, předpoklad za rok 2020 je tak cca 47-48000 krav. Profesionální bonitéři aktuálně
provádějí plošný popis exteriéru ve 303 podnicích, 4 podniky začaly hodnotit nově, 5 podniků hodnocení
ukončilo většinou z důvodu ukončení chovu holštýnských krav. V letošním roce dosáhlo již 9 krav na
hodnocení EX.
7. Plemenné hodnoty
Vondrášek a Motyčka seznámili členy Rady s významnými změnami, které proběhly ve výpočtu PH
v prosinci 2020. Došlo k posunu a rozšíření báze u znaků produkce, přechodu z báze jednoho ročníku
býků na více ročníků krav v exteriéru a rozšíření báze na více ročníků býků u plodnosti, dojitelnosti a
dlouhověkosti. Tyto změny mají za cíl zpřesnění výsledků a snížení kolísání PH mezi výpočty. Dále nám
prošel Test Runem výpočet dojitelnosti a v brzké době bychom tak mohli využívat pro tento znak výsledky
Interbullu, to je velmi důležité především pro robotický index.
.
8. Genomika
V současné době je ogenotypováno cca 19000 ks jalovic, pro letošní dotaci bude použito 7853 genotypů.
Velice dobře vypadají první porovnání s výsledky ve fenotypu, kdy skupiny jalovic s nejlepšími
genomickými výsledky v produkci mléka i hodnocení exteriéru vykazují výrazně lepší výsledky ve fenotypu
než skupiny s průměrnými a nejhoršími genomickými výsledky. Martin Gažík se ptá na výsledky z CDCB,
je stále ve fázi doplňování požadavků ze strany USA, dotazy na toto téma směřovat přímo na ČMSCH,
a.s.

9. Různé
Délka březosti – požadavek na úpravu (zkrácení) délky březosti byl předán na ÚE k otestování koncem
září, v současné době úspěšně ukončeno, Svaz bude informován o nasazení do rutiny
Zootechnický certifikát – byl inovován podle požadavků EU (konkrétně Německa) – zrušen odkaz na
TRACE a doplněna stránka informací o spermatu pro vyplnění inseminačními stanicemi
Na základě požadavků vývozců inseminačních dávek do třetích zemí byl upraven formulář POP –
vytvořena anglická verze pro Pakistán, 4 generační POP pro Turecko
Dále se intenzivně pracuje na přeprogramování Řádu PK podle nové legislativy EU, Svaz zadává
podmínky Plemdatu k programování, je potřeba vše podrobně otestovat a zkontrolovat, aby po spuštění
programu byly veškeré zápisy prováděny správně.
Velká debata proběhla kolem hlášení obtížnosti porodů, v současné době porody ve stádech jsou
většinou bezproblémové, nicméně členové Rady se shodli na tom, že je potřeba se problematikou nadále
intenzivně zabývat, aby se problém těžkých porodů po čase nevrátil. Proto je důležité správně hlásit
obtížnost porodů do plemenářské evidence, snažit se zaznamenat i mírně komplikované porody, aby
nedocházelo k masivní ztrátě dat překročením hranice 97% snadných porodů v podniku, která zajišťuje
alespoň minimální rozdělení nutné pro výpočet relevantních PH a možnost pokusit se o vstup s tímto
znakem do Interbullu.
Hradištko, 11. prosince 2020
Zapsal: Vondrášek

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

