Zápis z jednání Rady plemenné knihy charolais
Osík, 16.7.2021
Jednání RPK CH proběhlo po skončenínového hodnocení reklamovaného býka CH ustájeného na OPB
Osík.
Přítomni:
hosté:

Hatláková, Novák, Tájek, Taušek + Hašpl videokonferenčně,
Kopecký, Svitáková + Malát videokonferenčně

Body jednání:
1.
2.
3.
4.

Podmínky pro zařazení býčků do testu vlastní užitkovosti
Testování genetických vad ve vztahu k zápisu zvířat do plemenné knihy
Národní výstava Brno
Sledování nových znaků v rámci KUMP

Bod 1.
Na základě analýzy výsledků loňského ročníku testace býčků RPK CH rozhodla:




Body získané na základě vážení na začátku testu:
Body získané na základě vážení na koci testu:
Přepočtená roční hmotnost:

min 4 body (nemění se)
min 5 bodů (zvýšení)
506 kg

Plemenná hodnota zůstává jako selekční kritérium, pro letošní ročník musí zvířata splňovat
minimálně tyto hodnoty pro růst (PH spočítané k 30.6.2021):




Matka
Otec
Býček

Pe 106 Me103
Pe110 Me 105
Pe109 Me104

Býčci zařazeni do testace musí být povinně testováni na následující genetické znaky a vady:




bezrohost
ataxii
dvojí osvalení (myostatin)

Bod 2.
V úvodu projednávání tohoto bodu bylo představeno vyhodnocení výsledků testování dvojího
osvalení v populaci charolais. Laboratoří Imunogenetiky ČMSCH bylo provedeno 487 testací.
Výsledky: 10% zvířat je heterozygotních s výsledkem F94L/+, 16% zvířat je heterozygotních s
výsledkem Mh/+, vyskytl se jeden býček Mh/Mh (homozygot v genu Q204X) a jedna jalovička
Mh/Mh.
Závěr: Jedinci, kteří budou nositeli homozygotní formy mutace Q204X (Mh/Mh), budou v souladu
s Řádem PK přeřazeni ze současné třídy hlavního oddílu plemenné knihy následujícím způsobem:



Býčci:
Oddíl A, Třída III
Jalovičky: Oddíl A, Třída IV

Dalším z bodů bylo řešení přístupu k výskytu ataxie (více o této vadě zde:
http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3096). Testovaní jedinci na ataxii jsou
označováni následovně:





G/‐
G/+
G/G

negativní
heterozygot
homozygot

Závěr: Jedinci, kteří budou testem zjištění jako homozygotní nositelé (G/G), budou v souladu s Řádem
PK přeřazeni ze současné třídy hlavního oddílu plemenné knihy následujícím způsobem:



Býčci:
Oddíl A, Třída III
Jalovičky: Oddíl A, Třída IV

Nově Rada PK současně schvaluje, aby při prodeji plemenných zvířat byly tyto genetické vady
povinně testovány s účinností od 1.9.2021.
V tomto bodě proběhla diskuse ohledně další genetické vady, která se sleduje v zahraničí – slepota.
Závěr: RPK CH žádá svaz, aby začalo jednání s laboratoří imunogenetiky ČMSCH, a.s. o možnosti
testace tohoto znaku.
Bod 3.
Ze strany svazu byla předána informace o počtu přihlášených zvířat, na základě diskuze bylo
rozhodnuto, že šampionát bude probíhat následujícím způsobem: 16 jalovic 3 telata bez rozdílu
věku, bude vyhlášen Národní vítěz, ostatní kategorie 1 ‐2 ks ‐ tato zvířata budou postupovat do
závěrečné soutěže o Šampiona plemene. Stánek bude zajištěn.
Vzhledem k nejasnostem ohledně možnosti cestování ze zahraničí v souvislosti s protikoronavirovými
opatřeními a nízkým počtům vystavovaných zvířat, Rada PK CH navrhuje za rozhodčího Víta
Čepeláka, který s nominací souhlasí.
Bod 4.
V loňském roce se 6 chovatelů charolais aktivně zapojilo do pilotního projektu sledování vemen.
Hodnocené byly matky do 48 hodin po porodu bez ohledu na pořadí otelení. Cílem je určit vhodnost
vemene pro první napití a dny telete. Konaly se dvě pracovní skupiny, kde se chovatelé shodli na
konečném návrhu hodnocení, který je prezentován ve formě návodu na stránkách svazu a také na
přistoupení k další fázi – tedy rutinnímu sběru dat (viz
http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3235).
Závěr: Rada PK doporučuje zapojení co největšího počtu chovatelů CH do sledování těchto znaků.
Hodnocení je dobrovolné. Bližší informace budou také předmětem setkání klubu.
Dalším krokem je zapojení do dalšího pilotního projektu na sledování temperamentu matky po
otelení – proběhne v nové telící sezóně.
Závěr: Rada PK bere na vědomí chystané pilotní hodnocení končetin plemenných býků u základních
výběrů a bude se aktivně zapojovat do tvorby metodiky přes pracovní skupinu pro nové znaky, ve
které má svoje zástupce.

Zapsala Jitka Hatláková

