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Termíny zveřejňování odhadů plemenných hodnot dojeného skotu 
 

  Národní PH Interbull Fleckvieh 

plem. C H H H C H C 

měs. býci genom. býci krávy býci Býci a krávy 

1         

2     11.02.2020  11.02.2020     

3         

4 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020 07.04.2020 

5           

6     09.06.2020  09.06.2020     

7         

8 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020 11.08.2020 

9           

10     06.10.2020  06.10.2020     

11       

12 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020 

 
 

 
• Národní PH býků plemene C se publikují 3 krát ročně 
 

• Národní PH býků plemene H se publikují 3 krát ročně. V roce 2020 to bude v termínech 7.4., 11.8. a 
1.12. a pouze v těchto termínech budou PH býků plemene H chápány jako oficiální.  

 

• Národní genomické PH býků plemene H se publikují 6 krát ročně. 
 

• Národní PH krav plemene H se publikují 6 krát ročně.  
 

• PH býků a krav plemene C ze společného gen. hodnocení pro plemeno Fleckvieh se publikují 3 krát 
ročně.  

 

• Interbullové PH býků plemene H se publikují 3 krát ročně. Plemeno C se již nepublikuje. 
 

• Čas publikace PH je vždy v 10:00 v den publikace. 
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Termíny pro doručení biologických vzorků holštýna a registraci býků: 
 
 

Termín doručení Datum publikace 

31.12.2019 11.2.2020 

28.2.2020 7.4.2020 

30.4.2020 9.6.2020 

30.6.2020 11.8.2020 

31.8.2020 6.10.2020 

30.10.2020 1.12.2020 

 

• Termínem doručení se rozumí den, kdy byl biologický vzorek fyzicky doručen do laboratoře. 
 

• Pokud není možné ze vzorku izolovat DNA v dostačené koncentraci, či bude shledán chimérismus, 
je nutné scan opakovat a není možné garantovat vypočtenou PH v termínu. (Pro více informací, jak 
správně odebrat vzorek, doporučujeme stránky laboratoře ČMSCH: 
https://www.cmsch.cz/laboratore/li-laborator-igenetiky/odberove-sety-cibulky/) 

 

• Zvířata mohou být do výpočtu zařazena v případě, že je k dispozici jejich původ. Čerstvě narozená 
zvířata musí tedy být řádně přihlášena. U zvířat mimo plemennou knihu ČR je možné po 
individuální domluvě původ vyplnit do připraveného excelovského souboru. 

 

• Býk bude zařazen do TOP a publikován jako býk, nikoliv jako tele v případě že obdrží státní registr 5 
dní před publikací – tzn. čtvrtek před publikací v úterý. 


