Schváleno výborem Svazu 28.3. 2019 a Členským shromážděním dne 25.4.2019

Pravidla soutěže Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR pro rok 2019
1. Soutěž o krávu s nejvyšší produkcí tuku + bílkovin
1.1. V soutěži jsou zařazeny krávy ze členských podniků Svazu,evidované v plemenné knize
holštýnského skotu. Podmínkou pro vyhodnocení krávy v soutěži je její zapojení do KU nejpozději 40.
den po otelení.
1.2. Soutěž je vyhodnocována ve 2 kategoriích:
1.2.1. Kráva s nejvyšší produkcí tuku + bílkovin v 1.norm. laktaci, uzavřené v kontrolním roce
1.2.2. Kráva s nejvyšší produkcí T+B ve 2.a další normované laktaci, uzavřené v kontrolním roce

2. Soutěž o podnik s nejvyšší produkcí tuku + bílkovin za normované laktace,
uzavřené v kontrolním roce a zároveň nejvyšší celoživotní užitkovostí krav
k poslednímu dni kontrolního roku
2.1. V soutěži jsou zařazeny členské podniky Svazu,evidované v plemenné knize holštýnského skotu.
Předmětem vyhodnocení je průměrná užitkovost všech stájí, evidovaných v plemenné knize
holštýnského skotu a průměrná celoživotní užitkovost všech žijících krav k poslednímu dni kontrolního
roku.
2.2.Soutěž je vyhodnocována ve skupinách :
2.2.1. …………….. 5 - 100 uzávěrek
2.2.2.……………… 101 – 300 uzávěrek
2.2.3. …………….. 301 - 500 uzávěrek
2.2.4. …………….. 501 a více uzávěrek
1. Pořadí podniků se stanoví na základě pořadí dle užitkovosti T + B všech krav, které uzavřely
laktaci v průběhu kontrolního roku a pořadí dle celoživotní užitkovosti všech žijících krav
k poslednímu dni kontrolního roku, pořadí T+B se bude na celkovém pořadí podílet vahou
70%, celoživotní užitkovost vahou 30%. Pro zařazení podniku do velikostní kategorie bude
základem počet uzavřených laktací během posledního kontrolního roku.
2. Pořadí T+B se stanoví seřazením podniků dle průměrné užitkovosti T + B od nejvyšší k
nejnižší v jednotlivých velikostních kategoriích dle stávajících pravidel a toto pořadí se
vynásobí koef. 0,7
3. Pořadí dle CU - podniky se seřadí v dané kategorii podle průměrné celoživotní užitkovosti
všech žijících krav k poslednímu dni kontrolního roku od nejvyšší hodnoty k nejnižší a pořadí
se vynásobí koeficientem 0,3
4. Výsledný součet obou výsledků stanoví celkové pořadí.
Obecné podmínky:
 Do vyhodnocení se zařazují pouze podniky, které jsou členy Svazu a stáje těchto podniků,
evidované v PKH, pokud se na celkovém počtu uzávěrek v souboru všech evidovaných stájí
podílejí krávy, zapsané v PKH alespoň 50%.
 Podmínkou pro vyhodnocení podniku v soutěži je průměrné zapojení krav do kontroly
užitkovosti nejpozději 30. den po otelení.
 V soutěži podniků se v každé skupině vyhodnotí 5 nejlepších, v soutěži o krávu s nejvyšší
produkcí tuku + bílkovin se vyhodnotí v každé skupině vždy 3 krávy. Podmínkou vyhodnocení
je zápis krávy v hlavním oddíle plemenné knihy (PHA, PHB).
 Všechny kategorie se vyhodnocují podle produkce tuku + bílkovin a celoživotní užitkovosti
žijících krav k poslednímu dni kontrolního roku; v případě shodné produkce se lépe umístí
podnik s vyšší produkcí kg T+B, dále podnik s vyšší produkcí kg bílkovin, u jednotlivých krav
se při shodné produkci T+B lépe umístí kráva s vyšší produkcí kg B.
 V případě shodné hodnoty všech ukazatelů se dva nebo více vyhodnocených podniků nebo
krav zařadí na shodné pořadí a obdrží stejnou cenu za dané pořadí.
3. Plakety za dosaženou užitkovost
 plakety se udělují všem chovům, evidovaným v plemenné knize holštýnského skotu, které
dosáhnou stanovenou minimální užitkovost T+B; podmínkou je alespoň 50% podíl krav,
zapsaných v PKH na počtu uzávěrek
 podmínky užitkovosti budou stanoveny na základě statistické analýzy užitkovosti, plakety budou
uděleny všem chovům s průměrnou produkcí tuku + bílkovin na úrovni průměr + 1 směrodatná
odchylka a vyšší s dalším členěním do podskupin podle velikosti směrodatné odchylky +1s, +1,5s
a + 2,5s.
4. Věcné dary
Tři nejlepší krávy a pět nejlepších podniků v každé kategorii bude odměněno věcnými dary a
diplomy.

