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01. 6. So
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Po registraci a platbě online Vám pořadatel veletrhu emailem zašle voucher
ve formátu PDF, který si vytiskněte. Vstup na veletrh lze uplatnit i v případě
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Promo kód: WZ19YW6F5R (hromadný kód)
Postup registrace firemní pozvánky:
- jděte na www stránky www.animaltech.cz
- klikněte na banner "VSTUPENKY & REGISTRACE"
- vyberte veletrh podle pozvánky
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete
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Pořád je co se učit

Vážení chovatelé,
rádi bychom Vás pozvali na naši expozici na veletrhu ANIMAL TECH a Národní
výstavě hospodářských zvířat. Najdete nás v pavilonu F společně s chovateli prasat a koní. Níže uvedený promo kód Vám umožní nákup vstupenky na
výstavu za zvýhodněnou cenu 60 Kč namísto 180 Kč (na místě). Stačí se registrovat dle návodu níže a zaplatit online.

Zvýhodněné vstupné na ANIMAL TECH
a Národní výstavu hospodářských zvířat
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Kontakty

Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
Ptašinského 308/5, 602 00 Brno, tel.: 541 243 481,
e-mail: info@schok.cz, www.schok.cz
IČO 63109859, DIČ CZ 63109859
Bankovní spojení: Sberbank 4100004058/6800

vedení plemenných knih ovcí

Ptašinského 308/5, 602 00 Brno,
Hana Vystrčilová, tel.: 777 754 801, 541 243 481,
e-mail: pkovce@schok.cz

vedení plemenných knih koz

Samcova 1, 110 00 Praha 1,
Šárka Kořínková, tel.: 777 754 813, 284 680 019,
e-mail: pkkoz@schok.cz

Předsednictvo SCHOK z.s.
Předseda
Ing. Vít Mareš, tel.: 777 754 800, e-mail: mares@schok.cz
1. místopředseda
Ing. Tomáš Klíma, tel.: 602 321 507,
e-mail: farma.klima@seznam.cz

Ústecký kraj
Jan Hála, tel.: 777 826 300, e-mail: janhala@seznam.cz
Liberecký kraj
Pavel Sokol, tel.: 603 276 692, e-mail: sokolsuffolk@seznam.cz
Královéhradecký kraj
Milan Domáň, tel.: 731 171 843, e-mail: doman.zernov@centrum.cz
Pardubický kraj
MVDr. Jiří Štros, tel.: 604 864 441,
e-mail: stros.holice@seznam.cz
Vysočina
Ing. Jaromír Dobrovolný, tel.: 732 281 077,
e-mail: jaromirdobrovolny@centrum.cz
Jihomoravský kraj
Ing. Vladislav Vítek, tel.: 777 247 137,
e-mail: ovisservis@seznam.cz
Zlínský kraj
Pavel Slovák, tel.: 606 951 454, e-mail: slovak.pavel@volny.cz
Olomoucký kraj
Petr Mahr, tel.: 732 716 002, e-mail: agrosluzby.mahr@seznam.cz
Moravskoslezský kraj
Martin Carbol, tel.: 724 838 791, e-mail: 321.martin@seznam.cz

2. místopředseda
Ing. Martin Hošek, PhD., tel.: 777 754 809, 606 319 882,
e-mail: hosek@mendelu.cz

Předseda PKO
Ing. Martin Hošek, PhD. tel.: 777 754 809, 606 319 882,
e-mail: hosek@mendelu.cz

Ředitel
Ing. Jiří Huml, tel.: 777 754 821, e-mail: huml@schok.cz

Předseda PKK
Ing. Richard Konrád, tel.: 777 754 802,
e-mail: r.konrad1@seznam.cz

Spolková rada SCHOK z.s.
Ing. Vít Mareš, Ing. Tomáš Klíma, Ing. Martin Hošek, PhD.

Revizní komise Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

Středočeský kraj
Petr Kříž, tel.: 603 825 187, e-mail: ovce.pk@seznam.cz

Předseda
Ing. Petr Kotlaba, tel.: 731 159 641, e-mail: kotlaba@agrotrans.cz

Jihočeský kraj
Ing. Jan Vejčík, tel.: 721 100 001, e-mail: info@puvodnivalaska.cz

Členové RK
Ing. Antonín Vejčík, tel.: 604 519 649, e-mail: vejcik@zf.jcu.cz
Ladislav Onderka, tel.: 777 754 816, e-mail: onderkal@seznam.cz
Igor Sikora, tel.: 604 249 232, e-mail: igor.sikora@centrum.cz
Eva Uxová, tel.: 603 468 254, e-mail: evaux@volny.cz

Plzeňský a Karlovarský kraj
Ing. Karel Krátký, tel.: 777 754 325, e-mail: kkratky@atlas.cz
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Ze života Svazu

Nákupní trhy na plemenné berany a kozly v roce 2019
Datum

4

Místo konání

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

1.5.

Zlobice

NT

SF, ML, T, kozy BU, AN, B, H

Hošek

4.5.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, ZW, KA, CF, SD,
kozy BU, AN, B, H

Vejčík

4.5.

Podhůra

NT

KA

Mareš

11.5.

Horský statek Abertamy

klasifikace

ML, BE,

Dvořák

11.5.

Michlova Huť

ENT S

S

Vejčík

17.5.

Pěnčín

NT

VF, SF, K, BE, V,
kozy BU, AN, H

Konrád

17.5.

Úborsko

NT

SF, OU, KH

Vejčík

18.5.

Košařiska

NT

SF, OD, T, V, LA, VF,
kozy BU, AN, B

Milerski

18.5.

Raná u Loun

NT

NC, VF

Dvořák

25.5.

Sedlčany

NT, ENT VR

CH, SF, KA, AL, NC, VR,
kozy BU, AN

Mareš

26.5

Horní Bučice

NT

R

Mareš

1.6.

Strakonice

NT

CH, OD, SF,
kozy BU, AN, B, H

Vejčík

28.6.

Hrusice

Klasifikace

T

Mareš, Hošek

17.8.

Ovenálie Zlobice

NT

AL, SF, R, CF, ML, CH, K, ZW, V, KA,
kozy AN, BU

Hošek, Konrád

20.8.

Valašská Bystřice

Klasifikace

LA

Hošek

25.8.

Země Živitelka
České Budějovice

NT

CH, V, VR, R, SF, S,
kozy AN

Vejčík

5.9.

Nezvěstice

NT kozlů

B, H, AN

Mátlová

6.9.

Žumberk – Částkov

NT

BE, SF, R, CF, CH, T,
kozy H, AN

Hošek, Mareš

7.9.

Podvíhov

NT

T, SF, OD, CH, VR,
kozy B, H, AN, BU

Sedlák MVDr.

7.9.

Sosnová

NT kozlů

B, H, AN

Mátlová

8.9.

Nové Město n. Metují

NT kozlů

B, H, AN, BU, ZH

Konrád

10.9.

Hostivice

NT kozlů

B, H, AN

Mátlová

11.9.

Morkovice

NT kozlů

B, H, AN, BU, K, M

Mareš

12.9.

Tábor

NT kozlů

B, H, AN, BU, ZH

Mátlová

14.9.

Zlobice

NT

SF, ML, R,
kozy B, H, AN, K, M

Hošek, Sedlák

18.9.

Rožnov pod Radhoštěm

NT

T, VF, V, K, SF, R

Milerski

21.9.

Sedlčany

NT

CH, SF, KA, NC, VR, T, ZW, J, VF, H,
kozy AN, BU, ZH

Dvořák, Vejčík

27.9.

Málkovice

NT

SF, ZW

Vejčík
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Datum

Místo konání

www.schok.cz

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

27.9.

Opatov na Moravě

NT

SF, CH, R

Hošek

28.9.

Pěnčín

NT

SF, AL, VF, K, J, V, NC,
kozy B,H

Mareš

28.9.

Strakonice

NT

CH, SF, ZW, VR, VF, OD, KH,
kozy B, H, AN, BU

Vejčík

2.10.

Žabčice

NT

ZW, SF, CH

Hošek

3.10.

Lysá nad Labem

ENT ZW, OU NT, ENT
ZH

ZW, SF, T, R, CH, ML, OU, BE,
kozy B, H, AN

Konrád, Hošek, Dvořák

4.10.

Lysá nad Labem

ENT CF, R

CF, R

Mareš

5.10.

Podhůra

NT

KA

Mareš

6.10.

Lysá nad Labem

ENT AN

AN

Konrád

12.10.

Vendryně

ENT OD, NT

CH, T, OD, SF, LA, K, VF, CF

Milerski

12.10.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, CF, ZW, H, VR, J, OD,
kozy B, H, AN, K

Konrád, Vejčík

18.10.

Úborsko

NT

ZW, L, SF, R, OD, CH, VF, AL

Vejčík

19.10.

Zlobice

NT

ZW, ML, SF, K,
kozy B, H, AN

Hošek

19.10.

Slušovice

NT

SF, CF, VF, CH

Milerski

25.10.

Nečtiny-Březín

klasifikace

CH, K, BG

Dvořák

25.10.

Vrbětice

ENT K, NT

K, SF, V

Hošek, Milerski

26.10.

Lhotka u Telče

NT

SF, K, VF, J, H

Hošek

5.11.

Bludovice u N. Jičína

ENT V, NT

SF, OD, V, VR, T, LA,
kozy B, H, AN

Milerski

6.11.

Žilina u Nového Jičína

klasifikace

SF

Milerski

12.11.

Počítky

Klasifikace

K

Hošek

16.11.

Nový Knín

klasifikace

SF

Vejčík, Dvořák

16.11.

Sedlčany

NT

SF, CH, T, K, CF, OD, KA,
kozy B, H, AN, BU, ZH

Mareš, Konrád

Klasifikace ze stáje:
Horní Dvorce LA – termíny 20. 2., 20. 6. a 20. 10., hodnotitel Hošek
Brníčko LA – termín 13. 11., hodnotitel Milerski
Krmelín LA – termíny nestanoveny, hodnotitel Milerski
Prokeš LA, SF – termín nestanoven, hodnotitel Milerski
Brocno OU – termín nestanoven, hodnotitel Vejčík
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7) Příprava školení hodnotitelů.
V průběhu roku 2019 budou asistovat hodnotitelům beranů
adepti na hodnotitele plemenných beranů (a kozlů), aby mohl
být doplněn seznam hodnotitelů o další hodnotitele.

www.schok.cz

8) Byl projednán Řád plemenných knih ovcí a Finanční
řád plemenných knih ovcí, které Výbor upravil v souladu
s nařízením EU 2016/1012 pro obchod s čistokrevnými
plemennými zvířaty.
9) Diskuze proběhla u jednotlivých bodů jednání.
10) Předseda VRPKO ukončil jednání v 17.41.
Zapsal: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Zápis z jednání Rady plemenných
knih ovcí
Hradištko 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) Zahájení
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 bylo 17 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
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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.

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
E
I
II

15 % zvířat s nejvyššími hodnotami selekčního indexu
16-50 %
51-85 %
86-100 %

Klub R ovcí požaduje klasifikovat plemenné beránky od věku
4 měsíců, při zachování dnešních hmotnostních limitů.
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO.

Schválení bodu 2:
Přítomno hlasování bylo 17 členů RPKO.

ANO - 5
NE - 4
ZDRŽELI SE - 8
Usnesení nebylo přijato.

ANO - 17
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.

Klub texel navrhuje, aby se v roce 2019 aktualizovaly 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.
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Matka plemenného berana nepochází ze stáda pozitivního na Maedi-Visnu, s výjimkou stád šumavských ovcí
a s výjimkou produkce beranů do vlastního chovu.

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.
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4. Výše poplatků za klasifikaci beranů.

7. Termíny zveřejnění plemenných hodnot.

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

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

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.

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 15 členů RPKO.
ANO - 10
NE - 1
ZDRŽELI SE - 4
Usnesení bylo přijato.
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10. Různé
Pan Hrdlička upozornil na nutnost dodržování přijatých usnesení RPKO (zveřejňování kompletních katalogů na NT aj.).

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

Předseda RPKO pozval přítomné i členy klubů na NV Brno,
termín 12. – 15. 5. 2019.

Zápis z jednání Rady plemenných
knih koz
praha 28. 2. 2019
Přítomni: Ing. Richard Konrád, Ing. Josef Janovský, MVDr. Jan
Sedlák, Milan Domáň, Josef Pulíček, Ing. Jitka Látalová
Chov. kluby: AN – Katarína Mašátová, ZH – Marcela Staňková,
DP- Ivana Pokorná
Omluveni: Ing. Věra Mátlová
Hosté: Šárka Kořínková, Ing. Magdalena Dvořáková, Helena
Korecká
Přítomno 8 členů RPKK s hlasem rozhodujícím
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Projednání otázky ohledně zavedení celostátního Statusu vůči scrapie, pozván zástupce SVS
3) Vyhodnocení kontroly užitkovosti koz za rok 2018, včetně
produkce kozlů
4) Stanovení výběrových kritérií pro jednotlivá plemena
koz pro rok 2019
5) Určení hodnotitelů pro přehlídky kozlů v roce 2019
6) Informace o novelizaci Řádu PK koz na základě Nařízení EU 2016/1012 a novele zákona 154/2000 Sb. ze
dne 19. 12. 2018
7) Projednání případných úprav Šlechtitelského programu
pro chov koz
8) Různé, diskuse
9) Závěr
1) Zahájení
Jednání zahájil v 10.00 hodin přivítáním přítomných předseda
Rady Ing. Richard Konrád, který poté předložil ke schválení
program jednání dle pozvánky. Ing. Konrád navrhl ověřovatele
zápisu, a to MVDr. Sedláka a p. Mašátovou.
Přítomno hlasování bylo 8 členů RPKK.
ANO - 8
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
2) RPKK projednala otázku stanoviska k celostátnímu
Statusu scrapie pro ČR.
RPKK souhlasí s žádostí o status a zavedením Statusu zanedbatelného rizika klasické klusavky (scrapie) pro ČR. P. Pokorná
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Ověřili: D. Dziková, F. Vancl

vznesla dotaz, kdy se začne s genotypováním koz vůči odolnosti na scrapie, jak vyplynulo z dopisu SVS ČR z 13. 2. 2019.
Ing. Konrád tuto možnost prověří na SVS ČR.
Přítomno hlasování bylo 8 členů RPKK.
ANO - 8
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
3) Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly
užitkovosti koz za rok 2018.
Výsledky jsou zpracované v samostatné publikaci „Výsledky
kontroly užitkovosti koz za rok 2018“. Seznámil Radu také
s vyhodnocením nejlepších koz a farem za rok 2018 v ČR
a přehledy linií kozlů všech plemen, kteří působí v plemenitbě. Všechny výsledky jsou umístěny na webových stránkách Svazu a budou také zveřejněné ve Zpravodaji (1/2019).
RPKK bere tyto informace na vědomí.
Přítomno hlasování 8 členů RPKK.
ANO - 8
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
4) Ing. Konrád podal návrh na zrušení kritérií výsledných
tříd matek plemenných kozlíků dojených plemen.
Plemenní kozlíci by se mohli předvádět na aukčních přehlídkách i po matkách s vydojenou třídou I a II.
Přítomno hlasování 8 členů RPKK.
ANO - 4
NE - 3
ZDRŽELI SE - 1
Usnesení nebylo přijato.
RPKK poté projednala a schválila výběrová kritéria pro kozlíky
pro aukční přehlídky 2019.
Koza bílá krátkosrstá – 100% původ, věk v době klasifikace
minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří,
minimální hmotnost v pěti měsících 32 kg, v sedmi měsících
35 kg, v deseti měsících 40 kg, ve dvanácti měsících 45 kg,
nad patnáct měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída
ER nebo E.

Úřední deska
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na čtyři linie bílých kozlů – FERDA, MOLCH,
ROMEO a ZUZEK, kde se z důvodů zachování těchto linií povoluje předvést na klasifikace kozlíky i po matce s vydojenou
třídou I. a také po matce, která ještě nemá vydojenou vlastní
třídu za užitkovost, její matka by však měla mít vydojenou
třídu elitní. Tato výjimka nebude platit v roce 2020.
Koza hnědá krátkosrstá – 100% původ, věk v době klasifikace
minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří,
minimální hmotnost v pěti měsících 32 kg, v sedmi měsících
34 kg, v deseti měsících 39 kg, ve dvanácti měsících 45 kg,
nad patnáct měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída
ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na novou linii ROHAN, kde se z důvodů rozšíření této linie povoluje předvést na klasifikace kozlíky i po
matce s vydojenou třídou I. a také po matce, která ještě nemá
vydojenou vlastní třídu za užitkovost, její matka by však měla
mít vydojenou třídu elitní.
Koza anglonubijská – 100% původ, věk v době klasifikace
minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří,
minimální hmotnost v pěti měsících 35 kg, v sedmi měsících
38 kg, v deseti měsících 45 kg, ve dvanácti měsících 55 kg,
nad patnáct měsíců 60 kg, užitkovost matky – vydojená třída
ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Koza sánská – 100% původ, věk v době klasifikace minimálně
pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální
hmotnost v pěti měsících 34 kg, v sedmi měsících 37 kg, v deseti
měsících 42 kg, ve dvanácti měsících 47 kg, nad patnáct měsíců
52 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Koza búrská – 100% původ, věk v době klasifikace minimálně
dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální hmotnost ve dvanácti měsících 50 kg, nad patnáct
měsíců 54 kg, třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E.
Koza zakrslá holandská – 100% původ, minimální stáří pět
měsíců věku, maximální stáří osmnáct měsíců věku, minimální hmotnost v pěti měsících věku 10 kg.
Koza mohérová – 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří,
minimální hmotnost ve dvanácti měsících 35 kg, v patnácti
měsících 38 kg, v osmnácti měsících 40 kg, třída za vlastní
užitkovost (CPH) ER, E.
Koza kašmírová - 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří,
minimální hmotnost ve dvanácti měsících 35 kg, v patnácti
měsících 40 kg, v osmnácti měsících 45 kg, třída za vlastní
užitkovost (CPH) ER, E.
Koza walliserská černokrká – 100% původ, věk v době klasifikace minimálně pět měsíců a maximálně osmnáct měsíců
stáří, minimální hmotnost v pěti měsících 32 kg, v sedmi měsících 34 kg, v deseti měsících 38 kg, v dvanácti měsících 40 kg,
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v patnácti měsících 45 kg, nad osmnáct měsíců 48 kg. Třída za
vlastní užitkovost (CPH) ER, E, I.
Přítomno hlasování 7 členů RPKK (p. Pulíček nepřítomen
hlasování)
ANO - 7
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
5) Rada schválila termíny a hodnotitele na letošní
přehlídky kozlů (viz příloha).
Přítomno hlasování 8 členů RPKK.
ANO - 8
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
Klub AN vznesl požadavek, aby v roce 2020 byly do kalendáře
trhů přidány dva termíny (březen nebo duben). Jeden trh by
byl v Čechách, druhý na Moravě. Ing. Konrád přislíbil projednat tuto žádost s VRPKO, aby tyto trhy mohly být i pro berany.
V 14.30 hodin odešel z jednání pan Josef Pulíček.
Přítomno hlasování 7 členů RPKK s hlasem rozhodujícím.
6) Rada projednala a vzala na vědomí novelizaci Řádu PKK.
Novelizace řádu byla nutná z důvodu změny legislativy dle
Nařízení EU 2016/1012 pro obchod s čistokrevnými plemennými zvířaty a novele zákona 154/2000 Sb. O šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat z 3/2019 Sb.
Paní Pokorná navrhla doplnit do finančního řádu – poplatek za
klasifikaci kozla po importu 0 Kč.
Přítomno hlasování 7 členů RPKK.
ANO - 7
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
7) RPKK projednala požadavky klubu AN k úpravě
šlechtitelského programu (ŠP) pro chov koz.
Klub AN a ZH předložil zpracované standardy barev koz u obou
plemen. Každý chovatel si na základě těchto standardů nahlásí
do PK danou barvu zvířete v rozsahu 32 znaků včetně mezer
sám, a to písemnou formou na e-mail PKK (pkkoz@schok.cz),
nebo může danou barvu zvířete zapsat do klasifikačního protokolu při bonitaci, který předává na PKK šlechtitel.
Standardy barev plemen budou chovatelům předány přes
jejich chovatelské kluby. Tyto standardy budou také zveřejněny na webu SCHOK z. s. v sekci chovatelských klubů koz (AN,
ZH). Standardy budou také předány šlechtitelům SCHOK z.s.
a ostatním oprávněným osobám zajišťujícím šlechtění koz.
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Přítomno hlasování 7 členů RPKK.
ANO - 7
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
V 14.57 hodin odešla z jednání paní Marcela Staňková.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK s hlasem rozhodujícím
Klub AN požaduje, aby od letošních trhů kozlů se provádělo
hodnocení kozlů dle lineárního popisu. RPKK projednala, že se
budou kozli na NT hodnotit dle lineárního popisu, který se již
řadu let provádí u beranů. RPKK pověřuje Ing. Konráda přizpůsobit metodiku lineárního popisu pro kozy a zajistit (úprava
programu), aby bylo možno do úředního klasifikačního katalogu zaznamenat tento popis. Klasifikační katalog i s tímto
hodnocením bude zveřejněn na webu SCHOK z.s.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK.
ANO - 6
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
Klub AN požaduje změnu u zjišťování výsledků kontroly
mléčné užitkovosti u obou metod (AT, ET). Místo stávajícího
systému (střídavě ranní a večerní dojení) by se nádoj zjišťoval
pouze z ranního dojení. Do protokolu bude zaznamenán skutečný nádoj zjištěný při tomto měření. V programu PK bude
nastaven přepočítávací koeficient 1,8, kterým se vynásobí
zjištěné množství mléka a stanoví se celodenní nádoj. Tato
změna nabude účinnosti po schválení novely šlechtitelského
programu pro chov koz MZe ČR, nejdříve však od 1. 9. 2019.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK.
ANO - 6
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
V 17.35 hodin odešel z jednání pan MVDr. Jan Sedlák
Přítomno hlasování 5 členů RPKK s hlasem rozhodujícím
Klub AN požaduje upravit interval zahájení první kontroly
mléčné užitkovosti u nekojících koz nejdříve 10. den, nejpozději 40. den po porodu.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK.
ANO - 5
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
Klub AN požaduje, aby se u koz hodnotil tvar vemene. Rada
projednala, že není zatím v praxi uvedena metodika hodnocení
a měření vemen. VÚŽV Uhříněves má metodiku připravenou.
Rada pověřuje Ing. Konráda oslovit Ing. Michala Milerského,
aby byl nápomocen tuto metodiku zavést do praxe. Je potřeba
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nasbírat co nejvíce informací a podkladů, aby mohlo být toto
hodnocení zavedeno do praxe.
K tomuto tématu nebylo hlasováno.
Klub AN požaduje zavést kontrolu zjišťování nádojů v chovech
s metodou ET. RPKK projednala, že budou zavedeny namátkové kontroly u vybraných chovů. RPKK pověřuje předsedu
Rady Ing. Konráda vybrat chovy pro tuto kontrolu. Fyzické
kontroly nádojů budou na chovech provádět příslušní šlechtitelé SCHOK z.s. a oprávněné osoby. O kontrole bude proveden
zápis, který bude podepsán šlechtitelem a kontrolovaným
chovatelem. Tento zápis bude předán do PK ihned po provedené kontrole. Toto opatření nabývá platnosti od 6. 3. 2019.
Přítomno hlasování 5 členů RPKK.
ANO - 5
NE - 0
ZDRŽELI SE - 0
Usnesení bylo přijato.
9) RPKK vzala na vědomí informace podané Ing. Konrádem:
U metody AT bude zaveden elektronický sběr dat mléčné užitkovosti přes systém PDA. Programové vybavení a vlastní PDA
připravuje společnost Plemdat s.r.o. patřící ČMSCH, a. s.
Zkušební termín zavedení tohoto systému je dle příslibu
ČMSCH, a.s. léto 2019.
Byla diskutována možnost uvádění hodnot skutečné laktace
koz. Tyto hodnoty bude možné zpracovat a zveřejnit až po
zavedení nového softwaru pro kontrolu užitkovosti koz.
Školení hodnotitelů a šlechtitelů ovcí a koz se bude konat
při NVHS v Brně v pondělí 13. 5. od 10.00 hodin. V neděli
12. 5. od 13.00 do 15.00 hodin bude odborná přednáška
s praktickou ukázkou hodnocení koz včetně vemen od
Mr. Kuperse z Holandska.
V letošním roce bude pokračovat sběr chlupů kozlíků, kteří
budou vybíráni jako potenciální plemeníci, včetně jejich rodičů,
aby bylo možno ověřit jejich parentitu. Sběr vzorků musí být již
při prvních předvýběrech (březen, duben, květen), kdy je předpoklad, že v chovech jsou ještě přítomni jejich otcové a matky.
Tento sběr zajistí šlechtitelé. Vzorky budou soustředěny na
VÚŽV Uhříněves, kde budou zpracovány v měsíci červnu. V případě, že parentita bude neprůkazná, budou vzorky předány
k posouzení ještě akreditované laboratoři ČMSCH, a. s. V případě potvrzení opětovné neprůkaznosti původu touto laboratoří, bude kozlík vyřazen a nebude připuštěn na NT.
10) Závěr
Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady Ing.
Konrád všem přítomným poděkoval za konstruktivní jednání
a zasedání v 18.30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřil: MVDr. Jan Sedlák
Kateřina Mašátová

Úřední deska
2. Rozhodnutí přijaté členy Útvaru mohou tito změnit nebo
zrušit do doby, než bylo započato s jeho výkonem.
3. Každý člen voleného orgánu Svazu, člen Útvaru, který pro
přijetí rozhodnutí nehlasoval a vznesl protest, nebo rozhodnutím dotčený chovatel – člen Svazu, může podat
Revizní komisi písemný návrh na přezkum rozhodnutí
Správní rady Svépomocného fondu, Krajského členského
shromáždění, Krajské rady, Členské schůze klubu, Výboru
klubu nebo Redakční rady Zpravodaje, které lze vykonat,
z hlediska jeho souladu s právními předpisy, stanovami
a jinými vnitřními předpisy Svazu, jakož i s dobrými mravy,
(dále jen „návrh“). Návrh musí být doručen předsedovi
Revizní komise do 15 dnů ode dne, kdy se o něm navrhovatel mohl dozvědět, a musí být odůvodněn. Revizní
komise odmítne návrh, který je anonymní, není odůvodněn, byl podán opožděně, nebo byl podán k tomu neoprávněnou osobou nebo ve věci, o které se rozhoduje

Dotace pro chovatele ovcí a koz
v roce 2019
Dotace, které administruje náš Svaz, se týkají jen malých
a středních podniků (MSP). MPS – Kategorie mikropodniků,
malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
V loňském roce byly již třetím rokem vyplaceny dotace na
plemenné berany a kozly v nezkrácené sazbě na krmný den,
tj. 17 Kč u beranů a 20 Kč u kozlů. Zachování této skutečnosti
Vám nemůžeme garantovat, bude záležet na požadavcích
všech chovatelů, kteří tyto národní dotace čerpají.

2.A. Udržování a zlepšování genetického
potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona
č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování
a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní
zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola
dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví
vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám
zajišťujícím KU.
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nebo již bylo rozhodnuto anebo pokud již bylo napadené
rozhodnutí vykonáno. Pokud Revizní komise návrh neodmítne, posoudí jej z hlediska jeho důvodnosti, přičemž není
vázána návrhem. Revizní komise napadené rozhodnutí
zruší do 30 dnů od doručení návrhu, bylo-li vydáno nebo
je-li rozporu s právními předpisy, stanovami nebo jinými
vnitřními předpisy Svazu, jakož i s dobrými mravy nebo
toto prohlásí pro formální nedostatky za nicotné, jinak se
podaný návrh považuje za zamítnutý. O svém rozhodnutí
informuje Revizní komise příslušný Útvar, navrhovatele
a předsedu Předsednictva. K rozhodnutí, které bylo zrušeno nebo prohlášeno za nicotné se nepřihlíží. V téže věci
vyjma odmítnutí návrhu pro jiný důvod, než je opožděnost,
nelze podat další návrh.
4. Tento jednací řád se vydává na dobu neurčitou a je účinný
a závazný pro členy Útvarů a orgány Svazu okamžikem
schválení členskou schůzí Svazu.

- ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti
do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU.
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK
s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK
s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od
1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
do 20 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo
kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného
uznaným chovatelským sdružením do plemenitby
a prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
do 3 500 Kč/kus.
2.A.e.3) Podpora testování
Podpora osobě oprávněné k testování a posuzování
ovcí nebo koz na provádění testů výkrmnosti a jatečné
hodnoty, provozované příslušným uznaným chovatelským sdružením.
- ovcí a koz,
do 15 000 Kč na prověřenou skupinu v roce.
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SCHOK na Národní výstavě
LIVE STOCK
Po dvouleté přestávce se brněnské výstaviště otevře pro
Národní výstavu hospodářských zvířat LIVE STOCK a pro prezentaci technologií pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Výstavy
se konají ve dnech 12. – 15. května 2019 (neděle – středa). Nedílnou součástí výstav bude bohatý doprovodný program.
Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. se bude prezentovat v pavilonu F spolu se Svazem chovatelů prasat z.s. a chovateli
koní. Věřím, že ve spolupráci s chovateli jednotlivých plemen
ovcí a koz připravíme reprezentativní kolekci. Prostor bude
dán i chovatelským klubům, které se chtějí aktivně představit nejen chovatelské, ale i laické veřejnosti. V pavilonu plá-

Veletržní areál
plný hospodářských zvířat
Druhý ročník Mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu
ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se
budou konat na brněnském výstavišti od 12. 5. (neděle) do
15. 5. (středa). Součástí doprovodného programu je Středoevropský veterinární kongres, souběžně proběhne také Národní
výstava myslivosti.
V uplynulých dvou letech proběhla koncepční změna v zemědělských veletrzích, které se konají na brněnském výstavišti.
TECHAGRO se zaměřuje na rostlinnou výrobu a v roce 2017
vznikl ANIMAL TECH jako platforma pro prezentaci technologií pro živočišnou výrobu. Zájem vystavovatelů o druhý ročník
veletrhu ANIMAL TECH jednoznačně svědčí o tom, že tato
změna je v souladu s potřebami trhu i firem působících v oboru

nujeme samostatný stánek SCHOKu, k dispozici bude i ozvučené předvadiště s tribunou. Připravujeme i doprovodný program zaměřený na zpracování vlny pod názvem Vlnohrátky.
Odvážnější návštěvníci si budou moci vyzkoušet svou zručnost v plánované rukodělné dílničce. Nezapomeneme ani na
malé návštěvníky se soutěžemi, kterých se mohou účastnit
i rodiče. Ve spolupráci s Českou asociací střihačů ukážeme
návštěvníkům, jak se stříhají ovce. Ukázky jsou plánované
na všechny dny výstavy. V neděli proběhne střihačská soutěž
„CHALLENGE“ ve stříži strojkem. Pobytem na výstavišti přepadá návštěvníky hlad a žízeň, proto na volném venkovním
prostoru bude stánek OVEKA, kde návštěvníci ochutnají pravý
ovčí kotlík a výborné klobásy.
Ing. Jiří Huml

živočišné výroby. V tomto roce veletrh nabídne širokou prezentaci technologií pro chov na velkých expozicích. K vidění bude
i velké množství zemědělské techniky.
Na Národní výstavě hospodářských zvířat uvidí návštěvníci
přes 800 kusů skotu, prasat, ovcí, koz a koní. Nejdůležitější
částí doprovodného programu výstavy jsou tradičně šampionáty a soutěžní přehlídky.
ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat
budou umístěny v pavilonu P a jeho okolí, v pavilonu F pak uvidíme ovce, kozy, prasata a koně. Národní výstava myslivosti,
prezentace regionálních potravin a včelařská výstava mají své
místo v pavilonu G1. Pořadatelé počítají s podporou organizovaných skupin návštěvníků, a to jak zvýhodněným vstupným
od neděle do úterý, tak vstupem zdarma ve středu. Vstupenky
za nejvýhodnější cenu je možné koupit už nyní na webu veletrhu ANIMAL TECH. Více informací na www.animaltech.cz.
Zdroj: Veletrhy Brno
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ZÁJEZD NA SLOVENSKÉ OVENÁLIE 8. – 10. 6. 2019
Na druhý víkend v měsíci červnu připravujeme s cestovní kanceláří třídenní tematický zájezd (sobota, neděle, pondělí)
pro ovčáky na Slovenské „Ovenálie“.
Na programu je ve spolupráci se slovenským Svazem návštěva farem,
skanzen a 2x před ubytováním termální bazén.
Hlavní zastávkou jsou

„Ovenálie SK“ konané v AMFITEÁTER VÝCHODNÁ dne 9. 6. 2019.

Celoslovenská slavnost je pod záštitou Ministerstva půdohospodárstva a rozvoja víděka SK.
www.ovenalie.sk
Kontakt pro zájemce: Milan Domáň (doman.zernov@centrum.cz)
Potřebuji: jméno, bydliště, telefon, E-mail
Zájezd se uskuteční při obsazení minimálně 35 míst

Padesátníci
MVDr. Radek Axmann
Ředitel odboru ochrany
zdraví a pohody zvířat
MVDr. Radek Axmann oslavil významné životní jubileum. Doktor Axmann je
významným chovatelem
ovcí plemene suffolk, jeho
chov je v podhůří Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce asi 400 m
n. m. na ploše asi 40 ha,
z čehož 30 ha tvoří trvalé
travní porosty, přičemž
pastviny z této plochy činí
25 ha. Farma dlouhodobě
chová okolo 140 ks plemenných bahnic suffolk. Doktor Axmann je zakládajícím členem
Klubu chovatelů ovcí plemene Suffolk v ČR. Jeho chov je orientován výlučně na suffolka anglického typu. Mimo plemenných suffolků chová kolem 60 ks chovných bahnic, 50% kříženců suffolka a romanovské ovce, k produkci těžkých jatečných jehňat. Chov byl založen v roce 1995. Cílenou plemenitbou nejlepší anglické, holandské a belgické krve a velmi tvrdou
selekcí zvířat si během 5 let získal statut plemenného chovu se
zápisem všech zvířat do plemenné knihy suffolk a díky vysoké
plemenné hodnotě a 100% zdraví získal svoje pevné místo mezi
ostatními nejlepšími chovy suffolka v České republice.
Prioritním cílem chovu je šlechtění plemene pro produkci
plemenných beranů sloužících v užitkových chovech v hybridizačních programech v terminální otcovské pozici k produkci výborně osvalených těžkých jatečných jehňat s velmi
dobrou kvalitou masa. Z narozených beránků je pro tyto účely
do plemenitby každoročně velmi přísně vybíráno max. 30 %
nejlepších jedinců. Tímto způsobem je na podzimních nákupních trzích předvedeno a prodáno kolem 30 ks plemenných
beranů. Z této produkce je kolem jedné čtvrtiny až třetiny prodáno do plemenných chovů suffolk v České republice i zahraničí a zbytek je prodán především stálým odběratelům velkých
užitkových chovů.
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V pořadí druhým posláním chovu je produkce plemenných
jehnic pro potřeby čistokrevné plemenitby suffolka. Takto je
realizováno asi 85 % každoroční produkce 100% suffolských
jehnic, z čehož je přibližně jedna třetina zařazována do vlastního chovu a zbytek prodáván do chovů ostatních chovatelů
Dalším zaměřením je produkce výborně osvalených těžkých jatečných jehňat s velmi dobrou kvalitou masa. Těmto
účelům slouží především užitkoví kříženci plemenné skladby
SF75R, jejichž produkce již dále není využívána k chovu a je
porážena a část negativní selekce 100% suffolských jehňat.
O výborné kvalitě jatečných jehňat svědčí průměrná realizační cena 2,2 EUR/kg v živém při průměrné hmotnosti
45 kg a průměrném stáří kolem 135 dnů.
MVDr. Radek Axmann dosahuje jako chovatel významných
chovatelských úspěchů a ocenění na soutěžích a výstavách
hospodářských zvířat:
Získal řadu titulů, 2. a 3. míst z výstav národního významu
a nákupních trhů.
Za nejcennější a nejvýznamnější hodnocení naší chovatelské
práce považuje zisk 7 titulů Šampiona elitního nákupního trhu
z celkem 13 uskutečněných ročníků v letech 2005, 2008, 2009,
2012, 2013, 2014 a 2015. (www.suffolk.cz)
Ve Svazu chovatelů ovcí a koz zastával MVDr. Radek Axmann
řadu významných funkcí, řadu let byl místopředsedou Svazu,
členem, členem krajské rady Pardubického sdružení Svazu,
předseda klubu chovatelů ovcí plemene suffolk a člen představenstva společnosti Oveko a.s. Vedle všech funkcí ve Svazu
byl a je vždy ochoten chovatelům pomáhat při řešení jejich
veterinárních problémů, v této činnosti vykonal mnoho práce
při osvětě veterinární problematiky a prevence. Je také spoluautorem brožury Základy veterinární péče ovcí a koz, kterou
pro chovatele napsal společně s MVDr. Janem Sedlákem.
Vždy se aktivně účastnil jednání na Státní veterinární správě,
ministerstvu, kde pomáhal prosazovat opatření, která byla přijatelná pro chovatele.
Chtěl bych mu za vykonanou práci pro rozvoj chovu ovcí
a koz v České republice i za všechno, co udělal pro náš Svaz,
poděkovat a popřát mu hlavně pevné zdraví, spokojenost
v osobním životě a mnoho úspěchů v jeho práci a podnikání.
Ing. Vít Mareš

