SVAZ CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ Z. S., PLEMENNÁ KNIHA KOZ
=========================================================

ZÁPIS
z jednání Rady plemenné knihy koz, která se konala dne 19. 2. 2020 v Praze
Přítomni: Ing. Richard Konrád, Ing. Věra Mátlová, Ing. Josef Janovský, MVDr. Jan Sedlák,
Milan Domáň, Josef Pulíček,
Chov kluby: AN – Katarína Mašátová, ZH – Marcela Staňková, DP- Ivana Pokorná
Omluveni: Ing. Jitka Látalová
Hosté: Šárka Kořínková, Helena Korecká, Ing. Tomáš Janoš, Ing. Ladislav Strnad
Přítomno 8 členů RPKK s hlasem rozhodujícím
Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení kontroly užitkovosti koz za rok 2019, včetně produkce kozlů
3. Stanovení výběrových kritérií pro jednotlivá plemena koz pro rok 2020
4. Určení hodnotitelů pro přehlídky kozlů v roce 2020
5. Projednání úprav šlechtitelského programu pro chov koz na rok 2020 a další
období
6. Projednání stížností chovatelů
7. Různé, diskuse
8. Závěr
1) 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. Mašátová.
Přítomno hlasování bylo 8 členů RPKK
ANO 8 NE 0 ZDŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
2) Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2019. Výsledky
jsou zpracované v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2019“.
Seznámil Radu také s vyhodnocením nejlepších koz a farem za rok 2019 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 (2/2020).
RPKK bere tyto informace na vědomí.
Přítomno hlasování 8 členů RPKK
ANO 8 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
3) RPKK poté projednala a schválila výběrová kritéria pro kozlíky pro aukční přehlídky 2020.
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.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na pět linie bílých kozlů – HEKTOR, 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 2021.

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 alpinská – 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, v patnácti měsících 45 kg, nad
osmnáct měsíců 48 kg. Třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E, I.
Přítomno hlasování 8 členů RPKK
ANO 8 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
4) 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.

5) RPKK projednala novelu šlechtitelského programu (ŠP) pro chov koz, dle předloženého
materiálu. Třídy za CPH budou použity pro šlechtění po schválení RPKK.
Přítomno hlasování 8 členů RPKK
ANO 8 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
V 14,45 opustily jednání Ing.Mátlová a p. Staňková.
6) Stížnost Ing. Drápely na hodnocení kozla na aukční přehlídce 17.8. 2019 na Zlobici, kde
podal stížnost na ohodnocení kozla 9087 059 chovatelky Ireny Primasové. Hodnotitel Ing.
Martin Hošek tuto stížnost přijal, ale neprovedl znovu přehodnocení tohoto zvířete.
RPKK považuje jednání hodnotitele Ing. Hoška jako chybné.
V případě, že bude podán protest proti výsledku hodnocení zvířete, a chovatel/majitel odjel
z hodnocení před ukončením klasifikačního trhu, bude danému zvířeti hodnocení anulováno.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení bylo přijato.
7) RPKK projednala:
RPKK doporučuje vedení Schok, z.s. pokračovat v jednání se SVS ČR ohledně republikového
přiznání Statusu scrapie.
Březnové klasifikační trhy kozlů a beranů nebudou pořádány pro nezájem ze strany chovatelů.
Metodika hodnocení vemen bude zpracovaná VÚŽV Uhřiněves do konce roku 2020 a poté
bude zaváděná do praxe od roku 2021.
Zootechnická osvědčení jsou vystavována jen v češtině.
U mléčné kontroly užitkovosti je zaveden elektronický sběr dat přes systém PDA. Programové
vybavení a vlastní PDA připravila ČMSCH, a. s. Systém je od ledna 2020 zaváděn do praxe.
V letošním roce bude pokračovat sběr chlupů kozlíků (plemeno B, H), 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. U ostatních plemen budou namátkově vybrány
chovy, kde bude provedena parentita u vybraných kozlíků. Zajistí šlechtitelé. Parentita bude
provedena u ČMSCH, a.s.
Přítomno hlasování 6 členů RPKK
ANO 6 NE 0 ZDRŽELI SE 0
Usnesení jednotlivých bodů bylo přijato.
9) Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady Ing. Konrád všem přítomným poděkoval
za konstruktivní jednání a zasedání v 15,30 hodin ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
Ověřil: MVDr. Jan Sedlák
Katarína Mašátová

