Svaz chovatelů ovcí a koz z. s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 5270,
IČ 63109859, DIČ CZ 63109859
bankovní spojení – Sberbank, číslo účtu
4100004058/6800,
sídlo: Ptašínského 308/5, 602 00 Brno,  541 243 481,
e-mail: schok@schok.cz , http://www.schok.cz
Zápis z jednání rady plemenných knih ovcí ze dne 22. 2. 2019
Přítomní – viz prezenční listina – 17 členů RPKO
Omluveni – Beránek, Schickerová
Hosté – Kříž, Dubový, Hrdlička
Program:
1) Zahájení
2) Projednání otázky zavedení celostátního Statusu vůči scrapie, pozván
zástupce SVS
3) Kontrola zápisů a úkolů z jednání Rady plemenných knih ovcí z roku 2018,
Hošek, Mareš
4) Požadavky chovatelských klubů
5) Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok 2018, Mareš
6) Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů v roce 2018, Mareš
7) Stanovení požadavků na matky plemenných beranů v roce 2019 a
požadavky na berany klasifikované na NT v roce 2019, Hošek, Mareš
8) Stanovení rozsahu testace výkrmnosti a jatečné hodnoty ovcí v roce 2019,
Hošek
9) Termíny NT beranů v roce 2019, jmenování jednotlivých hodnotitelů pro
NT, Mareš, Hošek
10) Genotypizace bahnic a kontrola parentity v chovech s produkcí
plemenných beranů v roce 2019, Hošek, Mareš
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
1) Jednání zahájil Ing. Hošek, který informoval RPKO na úvod o činnosti Výboru
RPKO za uplynulé období a úkolech které řešil – byly rozeslány zápisy
z jednání s přijatými rozhodnutími Výboru RPKO členům RPKO.
2) RPKO projednala otázku stanoviska k celostátnímu Statusu scrapie pro ČR.
RPKO souhlasí s žádostí o status a zavedením Statusu zanedbatelného
rizika klasické klusavky (scrapie) pro ČR.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 16
NE 0 ZDRŽELI SE 1
Usnesení bylo přijato

Rada plemenných knih vzala na vědomí
• Kontrolu zápisů jednání Rady plemenných knih ovcí z roku 2018.
- Kontrolou bylo zjištěno nesplnění u úkolů – projednání podílu krve u
matek beranů 100% krve u části klubů, zveřejnění PH neaktivních zvířat
(pouze 1x), předávání katalogů klubu CF s doplněným lineárním popisem.
• Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok 2018.
- RPKO vyzývá vedení SCHOK z.s., aby řešil pokles počtu ovcí v KU a
nerovné podmínky v dotační politice pro chov ovcí.
• Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů v roce 2018.
• Klub R ovcí žádá, aby bylo při hodnocení beranů využíváno celé škály známek
při LPZ beranů v rámci plemene, ale je to žádoucí i u jiných plemen.
Rada plemenných knih projednala požadavky chovatelských klubů s těmito
závěry:
Klub CF požaduje upravit od roku 2019 váhové koeficienty pro jednotlivé užitkové
vlastnosti v indexu CPH následovně:
HM100 – 35%; HM mat. – 20%; Sval – 13%; Tuk – 0%; Plodnost – 32%
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 17
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato
Klub vřesových ovcí požaduje upravit od roku 2019 váhové koeficienty pro
jednotlivé užitkové vlastnosti v indexu CPH následovně:
HM100 – 34%; HM mat. – 30%; Sval – 0%; Tuk – 0%; Plodnost – 36%
Přítomno hlasování bylo17 členů RPKO
ANO 17
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato
Klub R ovcí požaduje hodnotit a zaznamenávat zevnějšek romanovských jehnic ve
100 dnech, a bahnic po prvním obahnění. Metodiku hodnocení a finanční zajištění
dojedná klub s VRPKO.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 11
NE 2 ZDRŽELI SE 4
Usnesení bylo přijato
Klub R a CF ovcí požaduje, aby lineární popis zevnějšku byl k dispozici chovatelům,
nejlépe v elektronické podobě (např. jako součást souboru zveřejněných tabulek
s publikovanými PH).
Přítomno hlasování bylo 16 členů RPKO
ANO 11
NE 0 ZDRŽELI SE 5
Usnesení bylo přijato

Klub R ovcí požaduje klasifikovat plemenné beránky od věku 4 měsíců, při
zachování dnešních hmotnostních limitů.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 5
NE 4 ZDRŽELI SE 8
Usnesení nebylo přijato
Klub texel navrhuje, aby se v roce 2019 aktualizovali standardy plemen ovcí, a aby
byla určená odpovědná osoba, která bude spravovat jejich aktuálnost na svazovém
webu. RPKO navrhuje ředitele Svazu.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 16
NE 0 ZDRŽELI SE 1
Usnesení bylo přijato
Klub lacaune požaduje, aby se u plemene hodnotil tvar vemene vhodný pro strojní
dojení a bylo toto hodnocení časem zahrnuto do výpočtu PH.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 15
NE 0 ZDRŽELI SE 2
Usnesení bylo přijato

Rada plemenných knih schválila
1. Požadavky na matky plemenných beranů s účinností od podzimních
nákupních trhů 2019:
• Matka plemenných beranů musí být zapsána do hlavního oddílu plemenné
knihy, u plemene CF, ML, S, VR, OD a V musí mít podíl krve 100 %.
• Musí být chovaná ve stádě s minimálním počtem 10 bahnic daného plemene
zapsaných v hlavním oddílu PK (minimální počet 10 bahnic neplatí pro
plemena VF, VR, BE, BM, H, J, JS, KH, AL, KA, OU, SH a další málopočetná
plemena v případě jejich dovozu), u V je minimální počet 5 bahnic.
• Matka plemenného berana nepochází ze stáda pozitivního na Maedi-Visnu,
s výjimkou stád šumavských ovcí a s výjimkou produkce beranů do vlastního
chovu.
Schválení bodu 1:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 17
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato
2. Systém přidělování tříd za plemennou hodnotu (PH).
• ER
15 % zvířat s nejvyššími hodnotami selekčního indexu
• E
16-50 %
• I
51-85 %
• II
86-100 %
Schválení bodu 2:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 17
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato

3. Požadavky na berany klasifikované na NT s účinností od podzimních
nákupních trhů 2019:
• Berani musí být potomky matek beranů.
• U berana bude odebrán a uložen vzorek DNA a bude provedeno ověření
•
•
•
•

parentity.
Berani budou klasifikováni v 2-3měsíční vlně, u plemen CH, SH, V, S, ZW, K,
VF, LA je možné předvádět ve věku 6-10 měsíců v jehněčí vlně, ML v 2-6
měsíční vlně. Berani ve věku nad 10 měsíců se klasifikují v 3-9měsíční vlně.
Berani musí mít v době klasifikace věk minimálně 6 měsíců a maximálně 18
měsíců, u R 5-18 měsíců, u plemen VR, SK, OU, SH minimálně 12 měsíců a
maximálně 24 měsíců, u K, V, S a KA 6 až 24 měsíců.
Berani musí být zařazení do tříd odolnosti vůči klusavce R1, R2 nebo R3 (R3
za předpokladu, že jsou nositeli alespoň jedné alely ARQ).
Berani musí splňovat požadavky na minimální živou hmotnost v době
klasifikace: masná plemena, CF, ML, VF a ZW 45 kg, KA a V 30 kg, ostatní
kromě OU, SD a SH 40 kg. Ve věku 12 měsíců musí mít berani 60 kg,
s výjimkou KA, V, OU, SD a SH. R ve věku 8 měsíců 45 kg, 10 měsíců 48 kg, R, S
a VR nad 12 měsíců 50 kg.

Schválení bodu 3:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 17 NE 0
ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato
4. Výše poplatků za klasifikaci beranů.
• 5000 Kč za klasifikaci ze stáje při počtu klasifikovaných beranů menším

než 20 ks a za klasifikaci beranů ze stáje hlášené po jednání RPKO bez
ohledu na počet klasifikovaných beranů.
100 Kč za berana předvedeného ke klasifikaci

•
Schválení bodu 4:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 15
NE 1 ZDRŽELI SE 1
Usnesení bylo přijato

5. Rozsahy testace výkrmnosti a jatečné hodnoty v roce 2019.
• U polního testu výkrmnosti a jatečné hodnoty rada PK ovcí schválila
•

rozsah testace v roce 2019 do 20 skupin.
Rada schválila provádění ultrazvukových měření u plemen SF, T, CH,
NC, OD, BE, BM, H, CF (u masných plemen je to podmínka
k předvedení na NT), K, ML, ZW a R (dobrovolně) ve stádech s produkcí
plemenných beranů.

Schválení bodu 5:
Přítomno hlasování bylo 16 členů RPKO
ANO 16
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato

6. Zásady provádění genotypování odolnosti vůči klusavce a ověřování
parentity v roce 2019.
• Genotypizace odolnosti vůči klusavce bude v roce 2019 spojena
•

•

s ověřováním rodičovství. Obojí se bude zabezpečovat dle platné
metodiky SVS ČR.
Genotypizace nebude prováděna u zvířat, jejichž oba rodiče jsou
homozygotními nositeli ARR alely a jsou tedy zařazeni do třídy
genetické odolnosti vůči klusavce R1. Nicméně vzorek krve od těchto
zvířat bude odebrán za účelem ověřování parentity.
U beránků po matkách skupiny odolnosti R4 a R5 nebude ověřování
parentity prováděno v rámci státní zakázky, s výjimkou bahnic valašské
ovce.
Beránci s chybným původem budou vyřazeni.
Beránci budou klasifikováni výhradně až po ověření parentity.

•
•
Schválení bodu 6:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO
ANO 17
NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato

7. Termíny zveřejnění plemenných hodnot

31. 3. 2019 – průběžné PH pro plemena s termíny zimního bahnění, zpracování
PH dojených plemen
31. 5.2019 – průběžné PH
30. 6.2019 – průběžné PH
31. 7.2019 – pro všechna plemena, u dojených plemen budou tyto PH platné na
NT
31. 8.2019 – PH platné pro podzimní NT
31. 10.2019 – zpracování PH,
30. 11. 2019 - zpracování PH dojených plemen
15. 1.2020 - průběžné PH
28. 2. 2020 – uzavření ročníku 2019 + PH platné pro jarní NT
Oprávněné osoby předají data do centra PK nejpozději 15 dnů před uvedenými
termíny.
Do výpočtu PH u jehňat budou zahrnuty ročníky 2018 a 2019.
Schválení bodu 7:
Přítomno hlasování bylo 16 členů RPKO
ANO 15
NE 1 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato
8. Rada schválila kalendář nákupních trhů včetně určení hodnotitelů.

viz. Příloha
NT, kde bude přihlášeno méně než 10 beranů, může být zrušen.

Schválení bodu 8:
Přítomno hlasování bylo 16 členů RPKO
ANO 14
NE 1 ZDRŽELI SE 1
Usnesení bylo přijato

9. Rada schválila úkoly pro následující období
- projednat v klubech podmínku na matku beranů – 100 % krve od roku 2020
- projednat zvýšení hmotnosti u beranů předvedených na NT u všech plemen
o 3 kg od roku 2020 a o 5 kg od roku 2021 oproti současným limitům.
- aktualizovat standardy plemen ovcí pro zveřejnění na webu Svazu. Termín
do prosince 2019.
Schválení bodu 9:
Přítomno hlasování bylo 16 členů RPKO
ANO 10
NE 1 ZDRŽELI SE 4
Usnesení bylo přijato
10. Různé
Pan Hrdlička upozornil na nutnost dodržování přijatých usnesení RPKO
(zveřejňování kompletních katalogů na NT aj.).
Předseda RPKO pozval přítomné i členy klubů na NV Brno, termín 12. – 15. 5. 2019.
Předseda RPKO poděkoval přítomným za plodnou diskuzi a v 17,15 jednání ukončil.
Zapsal:

Ing. Martin Hošek, Ph.D.
předseda Rady plemenných knih ovcí
Ing. Vít Mareš
předseda Svazu

Ověřili: D. Dziková, F. Vancl

