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AKTUALITA
POZVÁNKA NA VELETRH ANIMAL TECH
A NA NÁRODNÍ VÝSTAVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku v pavilonu P na
veletrhu Animal Tech a na Národní výstavu hospodářských zvířat. Chcete-li využít naší nabídky na zvýhodněné
vstupné 60 Kč na veletrh, zaregistrujte se podle následujícího návodu.
Registrační kód je: 16BS8B6B3F
Postup registrace firemní pozvánky:
- jděte na stránky www.animaltech.cz
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh podle pozvánky,
poté zadejte kód 16BS8B6B3F
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete

Po registraci a platbě vstupenky online Vám bude emailem
zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF se vstupenkou
pak použijte na turniketech ke vstupu na veletrh.
V případě problémů s registrací pozvánky volejte na
Helpdesk tel.:+420 541 158 331
Telefonní linka je v provozu vždy Po - Pá, 9:00 - 15:00 h.
Registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet
registrací.
Na Vaši návštěvu se těší
Vedení Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.
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9) Projednání a schválení založení klubu dojných plemen
koz
Předsednictvu bylo doručeno oznámení o založení klubu
dojných plemen koz. V diskusi bylo projednáno postavení
tohoto klubu, který nebude mít zástupce v Radě plemenných knih koz.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 8/2017
Spolková rada schvaluje založení klubu dojných plemen
koz.
pro - 9
proti - 1
zdržel - 4

10) Různé
Projednání úpravy složení Rady plemenných knih ovcí
a koz. Návrh předkládá Ing. Hošek, Ing. Konrád.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 9/2017
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pro - 13
proti - 0
zdržel - 0
Projednání připomínky chovatelů k programu na výstavě
Náš chov v Lysé nad Labem v roce 2016.

Usnesení Spolkové rady Svazu č. 10/2017
Spolková rada pověřuje krajskou radu SCHOK z.s.
Středočeského kraje zajištěním organizace předvádění zvířat na výstavě Náš chov v Lysé nad Labem
v roce 2017.
pro - 13
proti - 0
zdržel - 0

11) Diskuse
Diskuse proběhla při projednávání jednotlivých bodů programu.

Spolková rada schvaluje složení Rady plemenných knih
ovcí: Hošek, Milerski, Mareš, Konrád, Dvořák, Vejčík, Šlejtr.
Spolková rada schvaluje složení Rady plemenných
knih koz: Konrád, Mátlová, Domáň, Janovský, Látalová,
Pulíček, Sedlák.
14.15 hodin odešel Ing. Krátký

12) Závěr

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY
PLEMENNÝCH KNIH OVCÍ

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. Byla podána informace o projednávání plemenářského zákona.

23. 2. 2017
Přítomní: viz prezenční listina
Omluveni: Mgr. Daďourek, Uhlíř, Ing. Cieslar
Hosté: P. Kříž, Ing. Dubový

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisů a úkolů jednání Rady plemenných knih
ovcí z roku 2016, postup prací na novém plemenářském
zákoně, Hošek, Mareš, Konrád
3) Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2016, Mareš
4) Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2016, Mareš
5) Stanovení požadavků na matky plemenných beranů
v roce 2017 a požadavky na berany klasifikované na NT
v roce 2017, Hošek, Mareš
6) Stanovení rozsahu testace výkrmnosti a jatečné hodnoty
ovcí v roce 2017, Hošek
7) Termíny NT beranů v roce 2017, jmenování jednotlivých
hodnotitelů pro NT, Mareš, Hošek
8) Genotypizace bahnic a kontrola parentity v chovech
s produkcí plemenných beranů v roce 2017
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr

Ing. Mareš jednání Spolkové rady ve 14.30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Mareš
Skrutátor: Ing. Vejčík

Rada plemenných knih vzala na vědomí
Kontrolu zápisů jednání Rady plemenných knih ovcí z
roku 2016.
Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2016.
Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2016.

Rada plemenných knih projednala připomínky
jednotlivých chovatelských klubů s těmito závěry:
Rada plemenných knih ovcí bere na vědomí kontrolu
zápisů, schvaluje závěry, které výbor schválil. Ukládá VRPKO
zajistit v rámci auditu šlechtění odborné semináře pro předsedy chovatelských klubů a chovatele, kteří jsou zapojeni
do šlechtění. Kontrola šlechtitelského programu bude prováděna průběžně, publikována ve Zpravodaji Svazu. Členům
RPKO budou průběžně zasílány informace o projednávání
novely plemenářského zákona.
Rada schvaluje poplatek za klasifikace beranů ze stáje
hlášené po jednání RPKO ve výši 5 000 Kč bez ohledu na
počet klasifikovaných beranů.
Rada schvaluje podmínku pro produkci plemenných
beranů u plemen se stanovovanou plemennou hodnotou pouze z chovů s potomky nejméně po dvou pleme-
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nících souběžně připouštěných. Tato podmínka se týká
beranů hodnocených od podzimních nákupních trhů
2018 a netýká se plemen V, VR, VF.
ANO – 15
NE – 1
zdrželo se – 3

Rada plemenných knih schválila
1) Požadavky na matky plemenných beranů s účinností od podzimních nákupních trhů 2017:
Matka plemenných beranů musí být zapsána do hlavního oddílu plemenné knihy, u plemene CF musí mít
podíl krve 100 %.
Musí být chovaná ve stádě s minimálním počtem
10 bahnic daného plemene zapsaných v hlavním
oddílu PK, u plemene CF musí mít podíl krve 100 %.
(tato podmínka neplatí pro plemena VF, V, VR, BE, H,
J, JS, KH, AL, KA, OU, SH a další málopočetná plemena v případě jejich dovozu).
Matka plemenného berana nepochází ze stáda pozitivního na Maedi-visnu s výjimkou stád šumavských
ovcí a s výjimkou produkce beranů do vlastního chovu.
2) Systém přidělování tříd za celkovou plemennou hodnotu (CPH).
ER
E
I
II

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

3) Požadavky na berany klasifikované na NT s účinností od podzimních nákupních trhů 2016:
Berani musí být potomky matek beranů.
U plemen, u nichž jsou prováděny odhady plemenných hodnot určených pro klasifikaci, musí být klasifikovaní berani zařazeni mezi 65 % beránků s nejvyššími hodnotami selekčního indexu CPH v rámci ročníku, s výjimkou plemen národních genetických zdrojů
– šumavské a valašské ovce.
U berana bude odebrán a uložen vzorek DNA a bude
provedeno ověření parentity.
Berani budou klasifikováni v 2-3 měsíční vlně, u plemen
SH, V, S, ML, K, VF, LA je možné předvádět ve věku
6-10 měsíců v jehněčí vlně, ve věku nad 10 měsíců
v 3-9 měsíční 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 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.
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4) Chovy s neprůkaznými výsledky parentity nad 2 neprůkazné berany u chovů do 10 vzorků potomků nebo
nad 20 % neprůkazných původů beranů u chovů nad
10 vzorků potomků včetně, budou vyloučeny z výpočtu CPH a z produkce beranů v aktuálním roce.
Schválení bodů 1, 2, 3, 4:
ANO – 13
NE – 0
zdrželi se – 4
5) 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.
6) Rozsahy testace výkrmnosti a jatečné hodnoty
v roce 2017.
U polního testu výkrmnosti a jatečné hodnoty rada
PK ovcí schválila rozsah testace v roce 2017 do 20
skupin.
Rada schválila provádění ultrazvukových měření u
plemen SF, T, CH, NC, OD, BE, (u masných plemen
je to podmínka k předvedení na NT), K, CF, ML, ZW
a R (dobrovolně) ve stádech s produkcí plemenných
beranů.
Schválení bodu 5, 6:
ANO– 15
NE – 0
zdržel se – 1
7) Zásady provádění genotypování odolnosti vůči klusavce a ověřování parentity v roce 2017.
Genotypizace odolnosti vůči klusavce bude v roce
2017 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 7:
ANO– 16
NE – 0
zdržel se – 0
8) Termíny zveřejnění plemenných hodnot.
31. 3. 2017 – průběžné PH pro plemena s termíny zimního
bahnění
31. 5. 2017 – průběžné PH, zpracování PH dojených plemen
30. 6. 2017 – průběžné PH
31. 7. 2017 – pro všechna plemena, u dojených plemen
budou tyto PH platné na NT
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31. 8. 2017 – PH platné pro podzimní NT
31. 10. 2017 – zpracování PH, zpracování PH dojených
plemen
15. 1. 2018 – průběžné PH
28. 2. 2018 – uzavření ročníku 2017 + 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 2016 a 2017.
9) Rada schválila kalendář nákupních trhů včetně
určení hodnotitelů.
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Volba předsedy RPKO – kandidát Ing. Martin Hošek, Ph.D.
ANO – 14
NE – 0
zdrželi se – 2
Volba místopředsedy RPKO – kandidát Ing. Josef Šlejtr
ANO – 12
NE – 0
zdrželi se – 4
10) Rada schválila úkoly pro následující období
projednat v klubech podmínku na matku beranů –
100 % krve od roku 2018

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

projednat v klubech cesty ke zvýšení četnosti
údajů pro zjišťování růstové schopnosti jehňat –
podíl zvážených jehňat ve 100 dnech.

Schválení bodů 8, 9:
ANO – 15
NE – 0
zdržel se – 1

pověřuje VRPKO k projednání rozšíření šlechtitelského programu o plemena blue du Maine, dorper,
případně dalších dovezených plemen.
byla podána informace o připravované výstavě
plemen ovcí a koz na výstavě ANIMAL TECH Brno.

10) Volba předsedy a místopředsedy Rady plemenné
knihy ovcí

Zapsal: Ing. Vít Mareš, předseda Svazu

Veřejná volba

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

ANO – 12
NE – 0
zdrželi se – 4

Ověřili: M. Kvisová, V. Novák

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY
PLEMENNÉ KNIHY KOZ

3)

PRAHA 15. 2. 2017

Koza bílá krátkosrstá

Přítomní: Ing. Richard Konrád, Ing. Věra Mátlová, Ing. Josef
Janovský, MVDr. Jan Sedlák, Milan Domáň, Josef Pulíček,
Ing. Jitka Látalová
Chov. kluby: AN – Katarína Mašátová, ZH – Marcela Staňková
Hosté: Ing. Vít Mareš, Šárka Kořínková, Ivana Pokorná,
Jiří Mlček

1)
Jednání zahájil přivítáním přítomných předseda Rady
Ing. Richard Konrád, který poté předložil ke schválení program jednání dle pozvánky. Program byl jednohlasně schválen.

2)
Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly
užitkovosti koz za rok 2016. Výsledky jsou zpracované
v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za
rok 2016“. Seznámil Radu také s vyhodnocením nejlepších
koz a farem za rok 2016 v ČR a přehledy linií kozlů všech
plemen, které působí v plemenitbě. Všechny výsledky jsou
umístěny na webových stránkách Svazu a budou také
zveřejněné ve Zpravodaji (1/2017).

Rada schválila výběrová kritéria pro kozlíky pro letošní
aukční přehlídky:
– 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.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na šest linií bílých kozlů – BERA, FERDA,
HEKTOR, 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 2018.
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.
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Koza anglonubijská

Koza mohérová

– 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.

– 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 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 kašmírová
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct
měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální
hmotnost ve dvanácti měsících 37 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, v patnácti měsících 45 kg, nad osmnáct měsíců 48 kg. Třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E a I.

4)
Rada jmenovala hodnotitele na letošní aukční přehlídky
kozlů.

NÁKUPNÍ TRHY PLEMENNÝCH KOZLÍKŮ A KOZIČEK – 2017
Okres

Kraj

Datum

Začátek
trhu

Plemena

Hodnotitel

Brno-venkov

Jihomoravský

1. 5. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Hošek

Rýzmburk

Náchod

Královéhradecký

6. 5. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Vejčík

Brno - BVV

Brno

Jihomoravský

13. 5. 2017

10.00

BU, AN,B,H

Hošek

Jablonec

Liberecký

19. 5. 2017

10.00

BU,AN,B,H

Konrád

Strakonice

Strakonice

Jihočeský

20. 5. 2017

10.00

BU,AN, B,H

Vejčík

Košařiska

Frýdek-Místek

Moravskoslezský

20. 5. 2017

10.00

BU,AN,B,H,

Milerski

Sedlčany

Příbram

Středočeský

27. 5. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Mareš

Hostivice

Praha-západ

Středočeský

6. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Mátlová

Nezvěstice

Plzeň-jih

Plzeňský

7. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Konrád

Žumberk

Chrudim

Pardubický

8. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Mareš

Podvíhov

Opava

Moravskoslezský

9. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Sedlák

Nové Město n. Met. - Krčín

Náchod

Královéhradecký

10. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Konrád

Morkovice

Kroměříž

Zlínský

12. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Mareš

Tábor

Jihočeský

13. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Mátlová

Česká Lípa

Liberecký

14. 9. 2017

10.00

B,H,AN,BU

Mátlová

Místo konání
Zlobice

Pěnčín

Tábor
Jablonné v Podj. - Markvartice
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Brno-venkov

Jihomoravský

16. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Sedlák

Příbram

Středočeský

23. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Vejčík

Jablonec n. Nisou

Liberecký

28. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Konrád

Strakonice

Strakonice

Jihočeský

30. 9. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Vejčík

Lysá nad Labem

Nymburk

Středočeský

5. 10. 2017

10.00

AN,ZH,W
Elitní - ZH

Konrád

Rýzmburk

Náchod

Královéhradecký

14. 10. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Konrád

Brno-venkov

Jihomoravský

21. 10. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Hošek

Příbram

Středočeský

25. 11. 2017

10.00

B,H,BU,AN

Vejčík

Sedlčany
Pěnčín

Zlobice
Sedlčany

5)

Chovy, které mají menší počet koz v KU než 15 kusů
a nebo nemají strojní dojení, by tvořily druhou skupinu chovů, kde by si chovatelé zjišťovali mléčnou
užitkovost sami (metoda B dle ICARU). U těchto
chovů by byl ponechán současný způsob měření
počtu laktací. Měnily by se jen, tak jak u velkých stád,
délka normované laktace, počet měření a délka mezidobí mezi měřeními.
Výsledky KU by se zveřejňovaly samostatně u chovů,
kde se provádí metoda AT a samostatně u chovů,
kde je metoda B. U každé metody by se samozřejmě
kozy na první laktaci počítaly zvlášť. Takto by se
připravovaly také katalogy kozlů pro aukce.
Ing. Konrád závěrem konstatoval, že je to jen návrh,
kterým je potřeba se zaobírat, a navrhl Radě, že by se
k tomuto tématu sešla již v měsíci červnu, kde by se
dále na těchto změnách pracovalo. Je potřeba s tímto
návrhem seznámit také chovatele, kteří jsou v kontrole užitkovosti. Rada závěrem rozhodla, že bude
svolané další jednání Rady k tomuto tématu v měsíci
červnu.

Rada se zabývala připomínkou Klubu anglonubijských
koz, která se týkala zavedení ověřování parentity u anglonubijských kozlů. Rada tuto připomínku projednala a konstatovala, že tato povinnost nebude zatím zakotvena v
českém zákoně a není ani zakotvena v nařízení ES. Svaz
je však ochoten zaplatit u vybrané části kozlů (cca 15 kusů)
toto ověření parentity. Ověření parentity vyjde u akreditované laboratoře na 2.400,- Kč (ČMSCH). Rada rozhodla a
pověřila Ing. Konráda, aby vybral chovatele, kteří v loňském
roce předvedli nejvíce anglonubijských kozlů a zajistil u
nich odběry vzorků u narozených kozlů a jejich rodičů
pro zajištění ověření parentity. Ing. Mátlová navrhla, že to
samé by se mohlo zajistit i u národních plemen koz, kde
by finanční prostředky poskytl VÚŽV Uhříněves v rámci
kooperační smlouvy.
Rada rozhodla, že i tento výběr kozlů zajistí Ing. Konrád.
Rada se dále zabývala možnou úpravou šlechtitelského
programu, který by byl v souladu s nařízením ES a
plemenářského zákona ČR. Tato úprava by s největší
pravděpodobností vešla v platnost od roku 2018, a to
po schválení nového Zákona o šlechtění, plemenitbě a
označování hospodářských zvířat. Ing. Konrád seznámil
Radu s vizí, jak upravit systém kontroly mléčné užitkovosti u
dojených plemen koz. Chovy by byly rozděleny do dvou kategorií na malé chovy a velké chovy. Rozhodujícím kritériem
pro zařazení chovu do kategorie velký chov by bylo cca
15 koz v kontrole užitkovosti jednoho plemene a dále podmínka, že na tomto chovu jsou kozy dojeny strojně (metoda
AT dle ICARU). První kontrola by byla uskutečněna po
odstavu kůzlat (cca od 60 dne po okozlení). Kůzlata by se
již však nesměla vrátit k matkám. Mléčná užitkovost by se
tak zjišťovala u všech koz, které by se v kontrolní den dojily,
čímž by byl zajištěn přehled o užitkovosti všech koz na stádě
v daném roce. Dále by se jednalo o délku normované laktace a počet měření za laktaci a délku mezidobí mezi jednotlivými měřeními. Výpočet přidělovaných tříd za užitkovost
by mohl zůstat stejný jako dosud u bílých a hnědých koz,
nebo se již nabízí možnost výpočtu CPH (zajišťuje ČMSCH
– Plemdat) tak, jak je to u dojených plemen ovcí. Mléčnou
užitkovost by zajišťovaly oprávněné osoby (šlechtitelé), a to
kalibrovanými měřicími přístroji – trutesty. Kontrolní činnost
by zajišťovala ČMSCH, a.s. v rámci programu „Inspektor“.

Rada projednala a schválila úpravu hodnocení masné
užitkovosti u zakrslých holandských koz předložené Klubem.
Masná užitkovost – dle přírůstku ve 70 + 10 dnech v g
- dle subjektivního hodnocení zmasilosti ve 70 ± 10 dnech
(kýty, hřbetu, plece hmatem) pětibodovou stupnicí.
Přírůstek
– jedináčci v g
ER
E

I.

II.

Přírůstek – dvojčata
a četnější v g

Zmasilost

100 - 140

90 -130

90 -140

90 -130

3

81 - 99

71 - 89

71 - 89

61 - 79

3

141 - 145

131 - 135

141 - 145

131 - 135

4

61 - 80

51 - 70

51 - 70

41 - 60

2

146 - 150

136 - 140

146 - 150

136 - 140

4

151 a více,

141 a více,

151 a více,

141 a více,

5

60 a méně

50 a méně

50 a méně

40 a méně

2

Hodnocení zmasilosti 1 – zvíře vyřazeno.
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6)

7)

Informaci o státních podporách pro rok 2017 podal
Ing. Konrád. Podpory (dotační tituly 2. A. dle Zásad stanovených MZe v ČR) budou ve stejných sazbách jako v roce
2016. Lze tedy předpokládat, že objem peněz poskytnutých na tyto podpory bude ve výši minimálně let minulých.
Sazby podpor pro genetické rezervy zatím ještě nebyly
stanoveny, zásady se teprve připravují. Dle informací by
měly být ve stejných sazbách jako v loňském roce.

Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady
Ing. Konrád všem přítomným poděkoval za velmi konstruktivní jednání a zasedání ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřili: Ing. Věra Mátlová
MVDr. Jan Sedlák

NÁKUPNÍ TRHY NA PLEMENNÉ BERANY V ROCE 2017
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Datum

Místo konání

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

1. 5.

Zlobice

NT

SF, ML, T, R, H

Hošek

6. 5.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, ZW, KA, CF, SD

Vejčík

8. 5.

Podhůra

NT

KA

Mareš

13. 5.

Animal Tech Brno

NT

SF, ML, AL, T, R

Hošek

13. 5.

Michlova Huť

ENT S

S

Vejčík

19. 5.

Pěnčín

NT

VF, SF, K

Konrád

19. 5.

Janovice nad Úhlavou

NT

SF, OU, KH

Vejčík

20. 5.

Košařiska

NT

SF, OD, T, V, LA

Milerski

20. 5.

Sedlčany

NT, ENT VR

CH, SF, KA, AL, NC, VR

Mareš

20. 5.

Strakonice

NT

CH, OD, SF

Vejčík

3. 6.

Horní Bučice

NT

R

Mareš

30. 6.

Hrusice

Klasifikace

T

Mareš

15. 8.

Valašská Bystřice

Klasifikace

LA

Hošek

19. 8.

Ovenálie Zlobice

NT

AL, SF, R, CF, ML, CH, K, ZW, V, KA

Hošek

26. 8.

Země Živitelka České Budějovice

NT

CH, V, VR, R, SF, S

Vejčík

9. 9.

Žumberk – Prostějov

NT

BE, SF, R, CF, CH, T

Hošek, Mareš

9. 9.

Podvíhov

NT

T, SF, CH, VR

Sedlák MVDr.

16. 9.

Zlobice

NT

SF, ML, R

Hošek

20. 9.

Rožnov pod Radhoštěm

NT

T, VF, V, K, SF, R

Milerski

23. 9.

Sedlčany

NT

CH, SF, KA, NC, VR, T, ZW, J, VF, H

Dvořák, Vejčík

26. 9.

Choceň

NT

CH, SF, CF, T, OD, R, KA,

Mareš

27. 9.

Opatov na Moravě

NT

SF, CH, R

Hošek

28. 9.

Pěnčín

NT

SF, AL, VF, K, J, V, NC

Mareš

29. 9.

Žabčice

NT

ZW, SF, CH

Hošek

29. 9.

Málkovice

NT

SF, ZW

Vejčík

30. 9.

Strakonice

NT

CH, SF, ZW, VR, VF, OD, KH

Vejčík

30. 9.

Podhůra

ENT KA

KA

Mareš
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Datum

Místo konání

Typ klasifikace

Plemena

Hodnotitel

5. 10.

Lysá nad Labem

ENT ZW, NT

ZW, SF, T, R, CH, ML, OU, BE,

Konrád, Hošek

6. 10.

Lysá nad Labem

ENT CF

CF

Mareš

6. 10.

Lysá nad Labem

ENT R

R

Mareš

14. 10.

Vendryně

ENT OD, NT

CH, T, OD, SF, LA

Milerski

14. 10.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, CF, ZW, H, VR, J, OD

Konrád, Vejčík

20. 10.

Janovice nad Úhlavou

NT

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

Vejčík

21. 10.

Zlobice

NT

ZW, ML, SF, K

Hošek

21. 10.

Slušovice

NT

SF, CF, VF, CH

Milerski

26. 10.

Nečtiny-Březín

klasifikace

CH, K, BG

Dvořák

28. 10.

Vrbětice

ENT K, NT

K, SF, V

Hošek, Milerski

28. 10.

Lhotka u Telče

NT

SF, K, VF, J, H

Hošek

7. 11.

Bludovice u N. Jičína

NT

SF, OD, V, VR, T, LA

Milerski

8. 11.

Žilina u Nového Jičína

klasifikace

SF

Milerski

18. 11.

Nový Knín

klasifikace

SF

Vejčík

24. 11.

Počítky

klasifikace

K

Hošek

25. 11.

Sedlčany

NT

SF, CH, T, K, CF, OD, KA

Vejčík

Klasifikace LA Horní Dvorce, Brníčko a Krmelín – termíny nestanoveny, hodnotitel Hošek, Mareš, OU a VR Brocno – termín nestanoven,
hodnotitel Vejčík

DOTACE NA BERANY 2016
Tab. 1 Přehled dotací na krmné dny v roce 2016 podle plemen
plemeno

krmné dny 2016

% 2016

% 2016/2015

přepočteno na berany (ks)

bílá alpská

10106

0,68

108,20

27,61

berrichon du Cher

40292

2,72

112,88

110,09

bergschaf

4813

0,33

82,52

13,15

cigája

1782

0,12

81,37

4,387

clun forest

45652

3,09

128,94

124,73

charollais

96099

6,49

95,37

262,57

dorper

4219

0,29

138,89

11,53

hampshire

14891

1,01

147,92

40,69

jakob

5114

0,35

152,11

13,97

jurská ovce

1464

0,10

95,31

4,00

kamerunská ovce

25122

1,70

113,44

68,64

kerry hill

12319

0,83

108,90

33,66

lein

5103

0,34

98,74

13,94

lacaune

17835

1,21

95,89

48,73

merinolandschaf

37422

2,53

94,50

102,25
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Užitečné telefonní a emailové kontakty na SVÚ Jihlava
Mgr. Ondřej Štěpánek

genotypizace, parentita

+420 567 143 245

stepanek@svujihlava.cz

Mgr. Bronislav Šimek

vedoucí laboratoře molekulární biologie

+420 567 143 277

simek@svujihlava.cz

Laboratoř molekulární biologie

genotypizace, parentita

+420 567 143 287

-

Ústředna

objednávky zkumavek
svozové linky

+420 567 143 111

Ondřej Štěpánek
Státní veterinární ústav Jihlava
Konference Seč 2016

DOTACE PRO CHOVATELE OVCÍ
A KOZ V ROCE 2017
Dotace, které administroval v roce 2016 náš Svaz, zůstávají beze změn. Pro rok 2017 znovu byla vypsána dotace 2.D.
na nákup plemenných zvířat, u které se změnily některé podmínky a zjednodušila administrace veterinárních dokladů.
V platnosti zůstávají i dotace na genetické zdroje – šumavskou a valašskou ovci a bílou a hnědou kozu. V roce 2016
došlo k celkovému navýšení rozdělovaných prostředků
z 35 miliónů Kč v roce 2014 a 45 miliónů Kč v roce 2015
na 55 miliónů Kč v roce 2016. Po řadě let byly v roce 2016
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.
Z vydaných zásad pro poskytování dotací pro rok 2017
Č.j.: 42202/2016-MZE-17251 vybíráme dotační tituly, které
se týkají chovatelů ovcí a koz.

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.
- 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. 2016
do 31. 8. 2017.
· 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. 2016
do 31. 8. 2017.
· do 20 Kč na jeden krmný den.

IV. 2.A.e.2.k)
Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby prodaného a zařazeného
v elitních třídách, v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

V. · do 3 500 Kč/kus.
2. D. Nákup plemenných zvířat
Účel:
v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu,
ovcí a koz.
Předmět dotace:
· nákup plemenných beranů a kozlů,
· nákup plemenných jehniček a plemenných koziček.
Subjekt:
kupující chovatel - aktivní zemědělec ve smyslu článku 9
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve
investiční).
Výše dotace:
· do 3000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana,
kozla,
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· do 1200 Kč na jednu nakoupenou plemennou jehničku,
kozičku. Dotace se poskytne při minimálním počtu 5 nakoupených jehniček nebo 3 nakoupených koziček
Poznámka:
V případě nahrazení stávajících samičích zvířat lze podporu
poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize.
V souladu s bodem 71 Pokynů musí žadatel před nákupem
plemenných zvířat zaslat na příslušné uznané chovatelské
sdružení vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden
v přílohové tabulce) a to způsobem, který určí příslušné
uznané chovatelské sdružení, pro ovce a kozy je administrátorem Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s., pro ovce plemene
dorper je administrátorem Dorper Asociace CZ.
Náležitosti rozhodnutí – podmínky použití dotace:
Minimální doba podnikání s předmětem dotace je 4 roky
od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém
mu byla poskytnuta dotace, ani po dobu minimální doby podnikání o podporu PGRLF na stejný předmět dotace.
Příjemce dotace nesmí během minimální doby podnikaní
předmět podpory prodat ani darovat.
V případě prodeje nebo darování předmětu dotace dříve než
je stanoveno, vrátí příjemce dotace obdržené prostředky do
státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná porážka a náhrada
zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda samičích plemenných zvířat se nepovažuje za porušení Zásad.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva
o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským sdružením, která jsou předmětem
žádosti o dotaci,
f) kopie dokladu o koupi předmětného zvířete,
g) kopie dokladu o uhrazení zakoupeného předmětného
zvířete,
h) v případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel
doloží seznam vyřazovaných kusů, potvrzený příslušnou
osobou pro vedení ústřední evidence – Českomoravskou
společností chovatelů, a.s. a zároveň potvrzený příslušným uznaným chovatelským sdružením, že stávající vyřazovaná zvířata nebyla zapsána v plemenné knize,
i) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře kupujícího
chovatele, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup předmětných zvířat uvedené ve
výkladu dotačního programu. Originály veterinárních
osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle
výkladu dotačního programu musí být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let,
j) vyplněná přílohová tabulka,

k) velké podniky musí předložit hypotetický srovnávací
scénář v souladu s bodem 72 Pokynů. Žadatel v žádosti
popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů,
z nichž vychází. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení
a schvalování investic příslušným orgánem žadatele
nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. Žadatel
v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou
návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční
projekty podobného druhu,
l) údaje o velikosti podniku podle přílohové tabulky.
Výklad dotačního programu 2.D. Nákup plemenných
zvířat
Podmínky a kritéria pro jednotlivá plemena ovcí a koz:
Podpora je poskytována zejména dle kapitoly 1.1.1.1. Části II
Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období
2014 až 2020 a to konkrétně na náklady uvedené v bodu
(146) a bodu (147) - týká se jen přirozené plemenitby.
Podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup
plemenných jehniček a plemenných koziček:
c) plemenní berani a kozli plemen, u kterých je v České
republice vedena plemenná kniha a jsou zapsáni do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikováni příslušnými
uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER
(vybraných příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími do plemenitby),
d) plemenné jehničky a plemenné kozičky plemen, u kterých
je v České republice vedena plemenná kniha, zapsané do
hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikované příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné
třídě ER a EA.
Veterinární podmínky pro nákup plemenných beranů
a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných
koziček:
- zvířata musí pocházet z hospodářství s uznaným statusem
rizika z pohledu scrapie (zanedbatelné nebo kontrolované
riziko) nebo v případě ovcí se jedná o zvířata s genotypem
ARR/ARR. Tato podmínka platí i pro zvířata ze zahraničí,
u kterých musí být výše uvedená podmínka potvrzena v certifikátu TRACES.
Zvířata splňují podmínky Metodiky kontroly zdraví.
Ovce pocházejí z prostého chovu Maedi-Visna (s výjimkou
pro šumavskou ovci, která může pocházet s Maedi-Visna
pozitivního chovu). Kozy pocházejí z hospodářství prostých
artritidy a encefalitidy koz (CAE).
Berani přisunutí z chovů mimo území ČR jsou vyšetření na
infekční epididymitidu beranů.
Zvířata musí být před přemístěním klinicky vyšetřena SVL
s negativním výsledkem.
Pokud by byla zvířata dovezena ze zahraničí, musí mít kompletní platné veterinární osvědčení TRACES.
Ing. Miroslava Marešová
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ANIMAL TECH 11. - 14. 5. 2017
Mezinárodní veletrh pro
živočišnou výrobu - jednička
v oboru ve střední Evropě
ANIMAL TECH se v roce 2017 bude konat v Brně na
Výstavišti společně s Národní výstavou hospodářských
zvířat, Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO
BRNO, Národní výstavou myslivosti a včelařskou výstavou.
Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery
a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou,
samosprávou a odborným školstvím.
Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika,
veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika
pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům - chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.
Národní výstava hospodářských zvířat v roce 2017 v Brně
je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice.
Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva
a zemědělské stroje. Výstava se těší velké popularitě
odborné i laické veřejnosti. Výstavní areál v době akce
navštíví bezmála 45 000 návštěvníků.
Národní výstava myslivosti. Myslivost a lovectví má u nás
i v zahraničí dlouhou historii a tato tradice přetrvává až do
současnosti. V rámci Národní výstavy myslivosti je prezentován vývoj myslivosti, chovu a lovu zvěře, ochrany zvěře
a jejího životního prostředí. Národní výstava myslivosti
představuje odborné i široké veřejnosti bohatou přehlídku
mysliveckých a loveckých potřeb včetně výstava loveckých
trofejí, a to jak z českých, tak i zahraničních honiteb, doprovázená výstavou mysliveckých uniforem. Její součástí je
také expozice loveckých zbraní, střeliva a optických systémů. Výstavu doplňuje lesnická pedagogika s důrazem
na edukaci dětí ve vztahu k přírodě. V neposlední řadě je
výstava věnovaná i kynologům.
NATUR EXPO BRNO se zaměří především na udržení
vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení
dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky. Veletrh bude umístěn v pavilonu F okolo centrální
expozice s vodním tokem. Doprovodný program se zaměří
na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících
se změnou klimatu, především na následky extrémů počasí
– sucho, eroze, přívalové srážky. Prezentovat se bude také
financování adaptačních opatření.
Stánek našeho Svazu a výstavu plemen ovcí a koz najdete
společně s ostatními zvířaty v pavilonu P. Počítáme také se
stánkem v režii OVEKA a.s., kde budeme nabízet návštěvníkům naše tradiční občerstvení. Předvádění zvířat chceme
obohatit o přehlídku výrobků z ovčí vlny a kozí srsti a na
sobotu a neděli jsme společně s chovateli prasat pozvali řeznického mistra Františka Kšánu.
Chovatelům nabízíme aktivní účast a možnost předvedení svých zvířat nebo produktů z Vašich farem a zapojení
se do doprovodného programu, přihlášku najdete v příloze.
Přihlásit se musíte do 10. 4. 2017!!!!
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Vám, kteří se budete chtít veletrhu Animal Tech 2017
zúčastnit nabízíme firemní pozvánku našeho Svazu.
Chcete-li využít naší nabídky na zvýhodněné vstupné
60 Kč na veletrh, zaregistrujte se podle následujícího
návodu. Registrační kód je: 16BS8B6B3F
Postup registrace firemní pozvánky:
- jděte na stránky www.animaltech.cz
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte kód
16BS8B6B3F
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Po registraci a platbě vstupenky online Vám bude emailem
zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF se vstupenkou
pak použijte na turniketech ke vstupu na veletrh.
V případě problémů s registrací pozvánky, volejte na
Helpdesk tel.:+420 541158331
Telefonní linka je v provozu vždy Po - Pá, 9:00-15:00 h.
Registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet
registrací.

DOPROVODNÝ PROGRAM Národní výstavy hospodářských
zvířat a veletrhu ANIMAL TECH 2017
11. 5. Čtvrtek Den chovatelů MASNÉHO SKOTU
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
10.00 – 10.45
Slavnostní zahájení výstavy – kočárový průvod, slavnostní
projevy hostů
12.00 – 12.30
Ukázka normandského skotu
13.00 – 14.00
Ukázka kolekce dojeného skotu
14.00 – 15.30
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PLEMENE BROWN SWISS
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
11.00 – 17.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka,
hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
11.00 – 17.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
12.00 – 13.00
Přehlídka a hodnocení prasat s odborným komentářem
13.00 – 16.00
Předvádění ovcí a koz

12. 5. Pátek Den chovatelů HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
10.00 - 14.30
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení
šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
15.00 – 15.30
Ukázky normandského skotu
15.30 – 16.30
Ukázky kolekcí dojeného skotu
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení
vítězky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
10.00 – 17.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka,
hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
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10.00 – 17.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
11.00 - 12.00
Předvádění a hodnocení prasat s odborným komentářem
12.00 - 15.00
Předvádění a hodnocení ovcí a koz

13. 5. Sobota Den chovatelů OVCÍ, KOZ A PRASAT
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
10.00 - 13.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT SKOTU JERSEY
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení
šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům.
V rámci Národního šampionátu proběhne hodnocení nové
kategorie „Dítě a tele“
14.00 – 15.00
Ukázky kolekcí dojeného skotu
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
10.00 – 12.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka,
hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
10.00 – 12.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
12.00 – 17.00
Přehlídka a prezentace ostatních masných plemen
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
9.00 - 10.00
Předvádění ovcí a koz
10.00 - 10.30
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána
10.30 - 12.30
Klasifikace beranů a kozlů
12.30 – 13.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána
13.00 – 14.00
Předvádění prasat
14.00 – 16.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána
Rožnění býka

14. 5. Neděle Den chovatelů
ČERVENOSTRAKATÉHO SKOTU A KONÍ
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
10.30 - 13.30
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ČESKÉHO STRAKATÉHO
SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem,
předání cen vyhodnoceným chovatelům
13.30 – 14.30
Ukázka kolekcí dojeného skotu
14.30 – 15.00
Ukázka normandského skotu
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
10.00 – 11.00
Soutěžní přehlídka plemenných býků
11.00 – 12.30
Soutěž chovatelských skupin masných plemen
12.30 – 14.30
Soutěž Junior teamu ČSCHMS Praha
12.00
Vyhlášení výsledků „MISS SYMPATIE“
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
9.00 - 10.00
Předvádění prasat
10.00 – 10.30
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána
10.30 – 11.30
Předvádění ovcí a koz
11.30 – 12.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána
12.00 – 13.00
Předvádění ovcí a koz
13.00 – 15.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa
– František Kšána

11. – 14. 5. 2017
- Farma John Deere – volná plocha K
- Ukázky výcviku koní, westernových soutěží, prezentace
hřebců
- Extreme trail
- Rančerské práce
- Koně amerických plemen paint horse, appaloosa, quarter horse
- Welsh pony
- Ukázky klasických i nových westernových disciplín ve
spolupráci s Paint Horse Clubem ČR (ranch trail, ranch
pleasure, horsemanship, halter)
- Módní přehlídky jezdeckého vybavení

Provozní doba, vstup na výstavu
11. - 13. 5. 2017

9.00 - 18.00 hod.

11. - 13. 5. 2017

9.00 - 16.00 hod.

Vstupné na výstavu
Základní vstupné - pouze při platbě online přes web zde: etickets.bvv.cz

110 Kč

Vstupné na místě

180 Kč

Zlevněná vstupenka - děti 6 - 15 let, studenti s potvrzením o studiu, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

130 Kč

Registrace firemní pozvánky a platba online

60 Kč

Rodinné vstupné - platí pro 2 dospělé a 1 až 4 děti ve věku 6 - 15 let

300 Kč

Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby a doprovod držitele průkazu ZTP/P

ZDARMA

Vstupenka na veletrh neplatí jako jízdenka na MHD!

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Parkovné
PARKOVIŠTĚ (venkovní)
jednorázové

72

150 Kč/den vč. DPH

EXPOPARKING (kryté parkoviště u 4. brány)
hodinová sazba

20 Kč/hod. vč. DPH

