
Zápis z jednání Klubu charolais  
ze dne 19.9.2017 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 
Prezence, zahájení jednání klubu 
Předsedkyně Klubu charolais Jitka Hatláková přivítala přítomné chovatele a zahájila jednání.Prvním           
bodem byla z organizačních důvodů nabídka inseminačních dávek firmy Bursia. 
 
 

1. Prezentace firmy Bursia 
J.Burda stručně představil chovatelům charolaiské býky dovážené společností Bursia, zmínil množství           
dávek starších a prověřených býků, upozornil chovatele na nové indexy a požádal o předběžné              
objednávky dávek do konce října z důvodu delších lhůt při importu semene z Francie. 
 
 

2. Výběrová komise vs.1-2 bonitéři 
J.Hatláková - problematika složení výběrové komise plemenných býčků, na Klubu řešeno již            

několik let, projednáno i Radou plemenné knihy (PK)  
Pro rok 2018 Rada PK rozhodla, že přijme nabídku Honzy Kaplana ještě příští rok bonitovat. 
Do dalších let Rada PK navrhuje: buď komise ve složení ředitel PK (Honza Kopecký), místně               

příslušný inspektor a chovatel, nebo začít hledat v řadách chovatelů 1-2, kteří by se vyškolili v                
bonitování. 

Záleží na zájmu mladých chovatelů, školení není problém zajistit přes Svaz, ovšem je nutno              
rozhodnout nejpozději na příštím Klubu, neboť příprava bonitéra nebude trvat 3 měsíce. Otevřena             
byla i otázka financování bonitérů, pro rok 2018 zůstane financování v rukách Klubu. 

Jaké jsou názory chovatelů - komise, nebo 1 bonitér? 
 

M.Velková - souhlas s oslovením Honzy Kaplana na rok 2018, ale je třeba už v jarních výběrech                 
školit a zapojit juniory, otázka je kdo 
J.Hatláková - bonitérem může být kdokoliv z řad chovatelů, kdokoliv se zájmem o věc, možnost               
přihlásit se přímo Radě PK, jinak je nutné oslovit zaměstnance Svazu, otázkou zůstává, kdo z               
chovatelů by na tyto aktivity měl čas 
Z.Hašpl - je to samozřejmě návrh Rady PK, nutno prodiskutovat s chovateli 
M.Velková - nereálné, aby chovatel měl čas jezdit na všechny výběry a učil se bonitovat 
Z.Hašpl - do budoucna považuje za nejlepší variantu 1-2 bonitéry, jedině profesionální bonitér,             
komise je reálná v současné době, ale je to otázka zodpovědnosti v této komisi, příklad v Maďarsku,                 
kde chovatelé charolais založili vlastní asociaci, mají vlastní profesionální bonitéry, kteří pokryjí            
celou populaci 



p.Nádr - navrhuje zařadit do bonitace co nejvíce objektivně měřitelných parametrů, bonitace není             
příliš objektivní viz úspěšnost býků meziročně, není možno rozhodovat o výběru dle přetlaku býků na               
trhu, možnost měření zaúhlení končetin 
Z.Hašpl - pozor na účelové prezentace výsledků hodnocení býků, problém jak měřit zaúhlení, nikdo              
takto neměří, hodnotí se býk v konkrétní situaci, kondici 
J.Zuzánek - považuje za nesmyslné řešení zaúhlení končetin, když nejsme schopni ani zajistit, aby              
všichni chovatelé v KUMP vážili/měřili porodní hmotnosti telat 
Z.Hašpl - bonitér hodnotí na základě zkušenosti, na zváženou rovněž množství hodnocených býků             
naráz, 30 ks v 1 dnu na jedné odchovně, 70 ks v 1 dnu na druhé  
J.Hatláková - požádala chovatele o návrat k tématu, tedy komise, nebo 1 bonitér 
J.Zuzánek - rozhodně 1-2 bonitéři, ne komise, otázka nahlížení přes rameno, ve skutečnosti vybírá              
Honza Kopecký, najít finance na profesionálního bonitéra, chovatelé charolais mají nejvíc krav v KU,              
ale jdou finance zpět do Klubu?, případně ke zvážení možnost chovatele si zvolit, zda chce, aby jeho                 
zvířata hodnotila komise, nebo např.Honza Kaplan 
A.Polák - kdo se přihlásí do výběrového řízení na bonitéra? 
J.Hatláková - je to nově otevřená možnost pro chovatele, nutno zjistit rychle zájem, 2 kvůli               
zastupitelnosti, na Klubu osloveni mladí chovatelé - O.Hatlák, V.Chytka 
J.Zuzánek - z řad inspektorů - Honza Kopecký by mohl dělat ředitele PK a jen plemeno charolais :-),                  
problém, že inspektoři dělají všechna plemena (ráno dexter, odpoledne charolais) 
J.Hatláková - možnost mladého inspektora, který by pracoval jen pro jedno plemeno, kompletní             
bonitace, ale je to změna celého systému  
Z.Hašpl, L.Šilhavý - inspektor Svazu již zaplacen 
J.Hatláková - problém rovněž otázka školení od Honzy Kaplana, nestavěl se k tomuto pozitivně  
K.Weiszová - problém vyplynul z množství býků bonitovaných v 1 dnu, nelze bonitovat 70 býků a                
přitom někoho školit 
M.Velková - máme vůbec někoho, kdo by měl o bonitování zájem? 
A.Polák - jsme schopni někoho zaškolit? 
J.Hatláková - rozhodně ano, ve spolupráci se Svazem 
L.Šilhavý - otázka financování bonitéra, profi bonitér musí být zaplacen 
J.Zuzánek - finance přes Klub, nebo varianta dle Z.Hašpla dle Maďarů 
L.Šilhavý - především je třeba najít schopné lidi 
J.Hatláková - kolik chovatelů charolais má zájem o činnost Klubu, celkem je nás 170, dnes přítomno                
10, žádná zbrklá rozhodnutí, ale nutno diskutovat a pracovat na výsledném řešení, nutno zjistit ochotu               
Honzy Kaplana někoho školit 
L.Slavík - přesvědčen, že Honza Kaplan bude ochoten školit, nutno rozumně zvážit počty             
bonitovaných býků 
 
usnesení: rok 2018 bonitace Honza Kaplan, výzva mladým chovatelům, zjistit konkrétní           
možnost financování profesionálního bonitéra 

 
 
3. Selekční kritéria plemenných býčků 

J.Hatláková - dalším bodem programu jsou plemenní býčci, hraniční váhy při naskladňování býčků do              
odchovu, Rada PK navrhuje analýzu a případnou změnu vah jako selekčních kritérií pro výběr býčka               
k odchovu, nutno zohlednit rovněž bodové hodnocení ročních vah, na podzim 2017 by byla provedena               
analýza, na jaře odhlasována případná změna 



 
M.Velková - lépe přísnější kritéria u chovatelů, ne jen roční váhy, kdy už býk stojí na odchovně,                 
takové řešení by šlo finančně na vrub chovatele 
J.Zuzánek - dále zrušit výjimky na váhy 120 a 210 dní 
Z.Hašpl - limitující váha pouze 210 dní? 
M.Velková - proti, špatná váha ve 120ti dnech značí nízkou mléčnost matky, býk toto nese dál 
L.Šilhavý - Rada PK připraví analýzu, klub tedy bude až po Novém roce, aby bylo možno hlasovat o                  
konkrétním návrhu na změnu 
J.Zuzánek - navrhuje zaslat výsledky analýzy a návrhy chovatelům předem, aby byli seznámeni před              
hlasováním 
J.Hatláková - především nutno podložit změny analýzou, včetně přepočtu ročních vah 
R.Slavík - otázka matek býků, lineární hodnocení matek, váhy matek 
L.Šilhavý - rovněž otázka termínu hodnocení matky 
L.Šilhavý, Z.Hašpl - navrhují začít přísnější selekcí jedince, matky se drží v průměrném hodnocení              
6-8 bodů za jednotlivé parametry 
M.Velková - rovněž otázka PH 
J.Zuzánek - možnost selekčního kritéria inseminace 
H.Chlupáčková - proti, výborní býčci mohou vzejít i z přirozené plemenitby 
J.Hatláková - začneme tedy se selekčními kritérii býčků, vše připravíme na jaro 
 
usnesení: Rada PK připraví analýzu pro případné změny selekčních kritérií býčků do odchovu,             
především z hlediska vah ve 120, 210, 365ti dnech 
 
 

4. Plemenné hodnoty 
J.Hatláková - plemenné hodnoty (PH), vliv na selekci býčků, výrazné změny hodnot PH, Rada PK se                
usnesla, že kvůli velké variabilitě v PH nebudou plemenné hodnoty selekčním kritériem pro II., III.a               
IV.turnus býčků nastupujících do odchovu v sezoně 2017/2018, plemenné hodnoty budou pouze            
orientačním kritériem 

 
K.Weiszová - s ohledem na zmiňovanou variabilitu a razantní změny v hodnotách PH, kdo je               
supervizorem výpočtu PH, prof.Přibyl? 
J.Hatláková - dotaz na Svaz, za šlechtění zodpovídá Rada PK 
V.Chytka - nutno řešit výpočty PH, pozorovány naprosté obraty v trendu hodnot 
p.Nádr - rovněž finanční hledisko razantního pádu PH mezi jednotlivými výpočty 
 
usnesení: PH nebudou selekčním kritériem pro II., III.a IV.turnus býčků nastupujících do            
odchovu v sezoně 2017/2018, kdo je supervizorem výpočtu PH 
 

 
5. Různé 

J.Hatláková - otevření diskuze na podněty chovatelů, oznámení o nákupu - lavičky, pípa z důvodu               
potřebnosti při výstavách a podobných chovatelských akcích 

 
J.Zuzánek - bude příští rok speciální výstava v Lysé? 
J.Hatláková - zřejmě ano, detaily na jaře 



K.Weiszová - kolik chovatelů se nakonec z Lysé odhlásilo, předběžné přihlášení vs.reálně přivezená             
zvířata 
J.Hatláková - největší problém Liponova a odhlášení 8 ks, 1 ks není problém, ale toto byl velký                 
výpadek, do budoucna budeme řešit zřejmě finanční kompenzací za odhlášení velkého množství            
zvířat 
p.Nádr - konkrétní bonitérský kurz? 
J.Hatláková - proškolení od Honzy Kopeckého, možno i pro vlastní vzdělání chovatelů 
 
 

6. Kandidáti do Revizní komise 
J.Hatláková - Rada PK navrhuje do Revizní komise 2 kandidáty - Luboš Šilhavý, Jan Zuzánek 

 
D.Hruška - členství obnáší dozorovou činnost, předseda komise se účastní jednání Výboru, členové             
jsou informováni o detailním dění ve Svazu, kontrola hospodaření, možnost nominovat kohokoliv 
P.Kozák - kandidátů může být více, bez ohledu na plemeno, kandidáti jsou oznámeni řediteli Svazu 
D.Hruška - podpora myšlenky hledat mezi mladými, studenty, vytipování mladých chovatelů/studentů           
se zájmem o obor je perspektivním směrem  
J.Hatláková - výzva k odsouhlasení výše zmíněných kandidátů do revizní komise - odsouhlaseno 
 
usnesení: odsouhlaseni 2 kandidáti Klubu do Revizní komise - Luboš Šilhavý, Jan Zuzánek 
 
 
Závěr, ukončení jednání klubu 
J.Hatláková - shrnula výsledná usnesení Klubu charolais: 

● schváleni 2 kandidáti Klubu charolais do Revizní komise - Luboš Šilhavý, Jan            
Zuzánek 

● PH nebudou selekčním kritériem pro II., III.a IV.turnusu býčků sezony odchovu           
2017/2018, kdo je supervizorem výpočtu PH 

● příprava analýzy na úpravu selekčních kritérií mladých býčků, případně konkretizovat          
změny v chovném cíli 

● rok 2018 bonitace Honza Kaplan, výzva mladým chovatelům, zjistit konkrétní          
možnost financování profesionálního bonitéra 

● příprava analýzy pro případné úpravy selekčních kritérií býčků do odchovu, konkrétní           
změny v chovném cíli 

● výzva mladým chovatelům a dalším potencionálním bonitérům 
 
 
 
 

zapsala Kateřina Weiszová, ověřila Jitka Hatláková 


