
 

 
 
 
V krátkosti Vám predstavujeme  oficiálneho rozhodcu pre holsteinské zvieratá ... 
 
Ing. Schaffelhofer Zdeněk, Jihočeský chovatel a.s.  
 

 je medzinárodný rozhodca a pochádza z Českej 

republiky. Aktuálne pracuje ako hlavný šľachtiteľ pre  akciovú 

spoločnosť Jihočeský chovatel, predtým bol dlhoročným 

a veľmi úspešným bonitérom Svazu chovatelů holštýnského 

skotu ČR . 

 V roku 2006 dokončil štúdium Jihočeské univerzity, zemědělské fakulty v Českých 

Budějoviciach. Úspešne absolvoval intenzívnu 6 mesačnú stáž klasifikátorov v Kanade. 

Pravidelne sa zúčastňuje harmonizácií bonitérov Svetovej holsteinskej federácie WHFF 

a Európskej školy rozhodcov v rámci EHRC.  

 Rozhodoval na národných výstavách v ČR,  SR, Chorvátsku, Poľsku a Ruskej federácii. Na Slovensku rozhodoval 

výstavu v Kočíne a 2 x Národnú výstavu v Nitre. Tohto roku opäť rozhodoval Národní výstavu ČR v Brně.  

 Zdeněk Schaffelhofer sa narodil v roku 1982,  je slobodný a bezdetný.  

Šampionát kráv holsteinského plemena SR 2021 



 
 
 

 
Především bych chtěl poděkovat Slovenské holštýnské asociaci, za projevení důvěry při rozhodování o holštýnské 

šampiónce Slovenské republiky 2021. Pro rozhodčího je vždy pocta se podobné události zúčastnit! V roce 2020 jsem měl tu 
čest rozhodovat polskou „virtuální“ národní výstavu na základě natočených videosekvencí a říkal jsem si, jaký je to rozdíl, 
v porovnání s živými zvířaty v kruhu. To jsem ovšem ještě netušil, jak náročné je vybrat národní šampionku na základě 3 
fotografií. Zvlášť když fotodokumentace, prostředí i příprava zvířat jsou velice, velice různé kvality. Člověk přijde o spoustu 
důležitých detailů, nemluvě o ztrátě veškeré nenahraditelné interakce se zvířaty i chovateli, kterou by měl v ringu. Bohužel 
doba je taková, jaká je. Musíme být rádi, za jakoukoli formu, která lze v mezích možností momentálně realizovat a doufat, že 
se zase brzy potkáme v předvadišti.  
 

Po důkladném prostudování celé fotodokumentace jsem rozhodl následovně: 
 

Kategórie kráv: 
 
1. Kategória RED kravy -  R&W: 
 

poradie 
kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie lakt. ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

l. 43 SK000812967538 PD Podolie Podolie VKK MED080 STEP-RED-ET SK000801533886 4.8.2021 2 305 11369 389 360 

ll. 48 SK000812791618 PD Sklabiňa Záborie MED064 SOKO RED SK000812431400 11.6.2021 2 305 8737 231 280 

lll. 29 SK000813317506 PD 'Radošinka' 
VKK VEĽKÉ 
RIPŇANY 

PTR001 DE OOSTERHOF DG PATT ALASKA RED-ET SK000812189426 23.5.2021 1 96 3001 132 96 

 

 

2. Kategória čierne kravy – B&W 1. laktácia:  
 

poradie 
kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie lakt. ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

I. 30 SK000813132300 PD Zavar Dolné Lovčice MED055 REGANCREST BRIGHAM-ET SK000812021043 7.4.2021 1 142 6045 209 173 

II. 2 SK000813238655 AGROBAN s.r.o. Bátka SRE010 HONG-ET SK000812680640 14.6.2021 1 65 2709 87 82 

III. 26 SK000813311078 Pernecká agrárna s. r.o. Prievaly MED055 REGANCREST BRIGHAM-ET SK000812717884 7.5.2021 1 110 3896 136 109 



3. Kategória čierne kravy – B&W 2. laktácia:  
 

poradie 
kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie 
la
kt
. 

ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

I. 36 SK000812980931 FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok DTE001 DE-SU GALAPAGOS-ET SK000812693528 12.6.2021 2 305 11617 524 390 

II. 47 SK000812953465 Pernecká agrárna s. r.o. Prievaly AML016 GENERVATIONS EPIC-ET SK000812571051 21.12.2020 2 294 9534 301 309 

III. 42 SK000813076395 PD Horné Obdokovce 
Horné 
Obdokovce 

MGL011 DG ALBERO ELDORADO-ET SK000812338061 8.1.2021 2 305 7881 314 297 

 
4. Kategória čierne kravy – B&W 3. a vyššia laktácia:  

 

poradie 
kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie 
la
kt
. 

ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

l. 54 SK000812957007 AGROCONTRACT a.s. MIKULÁŠ BS067 HARTLINE JAREB CRI-ET SK000801559792 27.6.2021 3 301 10994 419 365 

ll. 60 SK000812637538 PD Zavar Dolné Lovčice AML006 DKR NIAGRA ALBEN-ET SK000812021030 9.11.2020 3 305 9945 382 327 

lll. 58 SK000812854137 MVL AGRO s.r.o.  
MALÉ 
CHLIEVANY 

SRE005 HULSTEIN CASEY-ET SK000812472422 26.4.2021 3 303 9961 343 338 

 
 
 

 Jednoznačnou šampiónkou výstavy pro rok 2021 se stává kráva na třetí laktaci katalógové číslo: 54 
 
Je to harmonické ušlechtilé typové zvíře, což je zřejmé z jakéhokoli pohledu od hlavy až ke kořeni ocasu. Je to kráva s pevnou 
horní linií, dobře utvářenými končetinami a výbornými znaky vemene. Jednoduše zvíře, kterému téměř není co vytknout.  

 
Šampiónka poráží krávu na druhé laktaci s extrémně kapacitním vemenem především díky celkové tělesné harmonii.  
 
 
 
 
 

kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie 
la
kt
. 

ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

54 SK000812957007 AGROCONTRACT a.s. MIKULÁŠ BS067 HARTLINE JAREB CRI-ET SK000801559792 27.6.2021 3 301 10994 419 365 



 Rezervní šampionka katalógové číslo: 36 
 
Jak jsem již zmínil, rezervní šampiónkou se stává na první pohled extrémně produkční kráva na druhé laktaci. Přes to, že 
zrovna fotky tohoto zvířete nevynikají kvalitním zpracováním, sama kvalita zvířete je zjevná i tak. Výborná šíře zadního 
vemene a jeho skvělá textura v kombinaci s pevnou horní linií a výbornou otevřeností žeber, vás prostě musí zaujmout. 

 
Především tyto znaky jí posunuly před velmi nadějnou prvotelku na místě třetím. 
 
 

 Třetí místo katalógové číslo: 30 
 
Na třetím místě se umístila velmi nadějná kapacitní prvotelka s katalogovým číslem 30. Je to opět harmonické zvíře s velmi 
dobrou kapacitou těla, funkčními končetinami s výbornými pevnými paznehty a skvělým utvářením vemene s výborným 
rozmístěním struků připraveným přímo pro robotické dojení. Doufám, že budeme mít možnost se s touto dojnicí potkat i 
v následujících ročnících. 
 
kat. číslo ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie lakt. ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

30 SK000813132300 PD Zavar Dolné Lovčice MED055 REGANCREST BRIGHAM-ET SK000812021043 7.4.2021 1 142 6045 209 173 

 
 
 

 Nejlepší vemeno katalógové číslo: 51 
 
Jako kráva s nejlepším vemenem byla vybrána druhotelka s katalogovým číslem 51. Skvělé přední upnutí plynule přecházející 
v břišní stěnu, silný závěsný vaz, ideální rozmístění struků, vodorovná základna vemene a jeho velmi dobrá šířka předurčují 
tuto dojnici k dlouhodobé a bezproblémové produkci mléka. 
 
kat. číslo ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie lakt. ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

51 SK000813132256 PD Zavar Dolné Lovčice MGL006 VEKIS DVH CANNON BALL-ET SK000812199274 2.7.2021 2 304 8243 313 270 

 

kat. 
číslo 

ušné číslo chovateľ farma otec meno otca matka otelenie 
la
kt. 

ldni mlieko kg tuk kg bielk kg 

36 SK000812980931 FirstFarms Agra M s.r.o. Plavecký Štvrtok DTE001 DE-SU GALAPAGOS-ET SK000812693528 12.6.2021 2 305 11617 524 390 



 
 

 Na závěr velká gratulace všem vítězům!!! 
 
Gratuluji všem chovatelům k velmi kvalitním zvířatům, která se této virtuální výstavy zúčastnila! 

Rozhodování je často o detailech a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Chtěl bych tedy moc poděkovat 

chovatelům, kteří se sice mnohdy ani nedostali se svými svěřenci na stupně vítězů, ale svá zvířata 

připravili, jako kdyby šla do ringu. Pro svou prezentaci udělali maximum, jejich zvířata z fotek přímo září 

a já si jejich práce velmi vážím! Chtěl bych ocenit i práci Slovenské holštýnské asociace a poděkovat za to, 

že letošní virtuální šampionát zrealizovali. Nakonec bych rád popřál nám všem do příštího roku, ať už se 

nákazová situace umoudří a my se budeme moct potkat, ať už přímo v ringu nebo i okolo něj. 

 




