
LETOS SLAVÍME 30 LET ODBORNÝCH ZÁJEZDŮ MTS DO USA – BOHUŽEL JEN VZPOMÍNKAMI 

Právě touto dobou jsme měli odlétat na speciální zájezd k oslavě třiceti let MTS. Jak se ale říkává: „člověk 

míní, život mění“. Škoda. Nezbývá než k našemu letošnímu výročí aspoň trochu zavzpomínat, pokud 

možno s humorem.  

Během těch třiceti let jsme uskutečnili cca 25 odborných zájezdů, kterých se zúčastnilo více jak tisíc 

zájemců, mnozí opakovaně. Převážně z ČR, v počátku i ze Slovenska a měli jsme i účastníka z Německa. 

Mezi absolventy najdeme především chovatele, výživáře, veterináře, ale i činovníky svazu, zástupce VŠ, 

konkurenčních plemenářských firem, stavebních firem, novináře apod. Hlavním záměrem cesty je 

poskytnout každému maximum objektivních informací, aby se následně u nás dělal chov Holštýna 

lépe. 

Základní filosofií zájezdů hlavně zpočátku bylo ukázat, jak vypadá celý business chovu mléčných plemen 

v USA. My všichni jsme se potřebovali a stále potřebujeme učit a zpočátku bylo nutné především 

uvěřit, že chov holštýnského plemene v podmínkách ČR lze dělat na dobré úrovni. Že to vůbec jde a na 

čem to vše stojí. A to se podařilo. Troufám si tvrdit, že pokud se dnes úroveň našeho chovatelství 

nachází v rámci Evropy na dobré úrovni, přispěly k tomu např. i naše odborné zájezdy. Je nutné zde 

poděkovat WWS a americkým farmářům, že nám byli vždy ochotni ukázat a sdělit téměř vše ze zákulisí 

svých farem a naším jediným limitem, hlavně zpočátku, byla jazyková vybavenost účastníků.  

Během pracovně intenzivních dnů projíždíme desítky a v součtu stovky kvalitních farem, od malých přes 

obrovské, od vystavovatelů po elitní plemenářské. Navštěvovali jsme vysoké školy a výzkum, 

plemenářské firmy 

spadající pod WWS, 

mlékárny, obří stáda 

s masnými plemeny a 

nakonec mega výstavu 

World Dairy Expo. Naši 

účastníci dostávají rovněž 

příležitost potkat se 

s lidmi stejného zaměření 

z celého světa a vyměnit 

si zkušenosti.  

Tisíce mil ujetých 

především po Kalifornii, 

Wisconsinu, Michiganu, 

Ohiu, auty řízenými 

zástupci MTS, v několika 

případech (velká skupina) 

pak najatými autobusy.  

Forma cestování náročná 

a odpovědná pro nás 

z MTS.  Právě to, že si 

sami řídíme mikrobusy a 

během zájezdu měníme 

jejich osazení, ale 

znamená šanci se vzájemně dobře poznat, dozvědět se více o sobě navzájem i o podnicích, dostat do 



účastníků co nejvíce odborných informací, volit svobodně místa stravování, zažít doplňkové zážitky a 

spoustu humorných chvil.    

KURIOZNÍ ZAČÁTKY A FINANCOVÁNÍ ZÁJEZDU 

V době, kdy snadno jezdíme po celém světě, platíme kreditkami a vše jde snadno, je až k pousmání, jak 

probíhaly první ročníky. Dnes bychom už do takového rizika nešli, ale tenkrát to jinak prostě nešlo. Ač je 

to teprve 30 let, těžko si dnes představit, že neexistovaly kreditní karty a že se, s výjimkou letenek vše 

platilo hotovostí, později přes šeky. A tak jsem absolvoval třeba zájezd s padesáti účastníky, kdy jsem 

nastupoval do letadla v Praze s téměř šedesáti tisíci dolarů (tehdy cca 1 750 000 Kč) v ledvince a z toho 

jsme postupně platili hotely, rentovaná auta a další náklady zájezdu.    

Časem přišly kreditky, ale zase jiné problémy. Přestože jsme vždy naši banku dopředu vyrozuměli, že 

odjíždíme do USA a že budou z účtu odcházet větší dolarové platby, bezpečnostní systémy a lidský faktor 

v bance občas zapracovaly „po svém“. To se třeba po příjezdu do hotelu registrujete, chcete klíče od 

pokojů pro unavené cestovatele a recepční vám oznámí, že kreditka, kterou jste včera platili předchozí 

hotel a kterou máte „bookovaný“ tento, je zablokovaná z ČR… Aktivní úředník v Praze totiž rozhodl, že je 

podezřelé, že z našeho účtu najednou odchází velké dolarové částky a kartu zablokoval.  Je odpoledne 

v USA, v ČR noc a tedy není jak to rychle řešit. No i s touto situací jsme si poradili, ale poučili jsme se, že 

můžete všechno dopředu promyslet, jistit a předcházet tomu, ale lidský faktor a především úřad, jsou 

prostě neošetřitelní.  

LETY DO USA A ZPĚT – NĚKDY DOST KURIOZNÍ 

Za ty roky jsme nalétali obrovskou vzdálenost. Náročné lety s odletem brzy ráno z Prahy a konečným 

přistáním až po dvaceti hodinách v konečné destinaci USA, nespočet odbavení, letů a letišť, všechny 

možné typy letadel a leteckých společností. Musím jim složit hold, že jsme nakonec vždy doletěli, kam 

jsme potřebovali a s minimem ztracených či poškozených zavazadel. V USA se léta tak, jako zde jezdí 

MHD. 

 

Ale také jsme ledacos zažili. Namátkou - pamatuji ještě, že se smělo v letadle kouřit a u některých 

společností byl i alkohol zdarma. První polovina letadla byla kuřácká, druhá, oddělená alibistickou 

záclonkou, nekuřácká. Kterým směrem se v letadle pohybuje kouř, si domyslí každý sám. Pak už ale 

přišel striktní zákaz kouření a detektory kouře i na WC. A to byl málem problém pro nás, když si jedna 

podskupina našich účastníků v letadle dopřávala alkoholu zdarma natolik, že se její člen rozhodl, že si 

půjde tajně zakouřit na záchod, kde ho nikdo neuvidí. Naštěstí jsme to na poslední chvíli na upozornění 

letušky stopli, ale zase jsme nezažili, co je to spuštění požárního alarmu v letadle za letu  

Pikantní situaci a zájezd zažil kolega Roman, když mu opakovaně kolaboval člen zájezdu, a to především 

v letadle. Skončilo to přistáním s asistencí záchranné služby, kdy bylo letadlo po přistání odstaveno do 

zvláštního režimu, vběhli do něj záchranáři. Začali ale omylem zachraňovat kolegu místo omdlelého 

Po přistání Mount Whitney (Sierra Nevada) 

Kruhové závlahy polí 



člena. Start dalšího přeletu podmínila letecká společnost reversem, že pokud se rozhodneme letět a 

dojde opět ke kolapsu, bude MTS hradit náklady záchranné akce v řádu tisíců dolarů. Stateční Češi to 

riskli, opět kolabujícího člena již nenahlásili a dostali z letadla do hotelu. V noci si pak rozdělili služby u 

jeho lůžka a znavený Roman šel aspoň na chvíli spát. Probudilo ho klepání a konstatování: „asi nežije, 

nehýbe se“.. Naštěstí nebyl, ale museli ho hlídat až do chvíle, než přijela moje sestra, šťastnou náhodou 

lékařka v USA. Zničený Roman vyrazil do lékárny, aby obstaral mast na zánět. Ve stresu si ale nevybavil 

anglické slovo pro zánět a tak ho nahradil výrazem „for cancer“ (na rakovinu).  Lékárník začal měnit 

barvy a Roman to chtěl zlehčit. Pronesl „only small cancer“ (jen malá rakovina). Nakonec se domluvili a 

vše dobře dopadlo. 

Asi nejdobrodružnější byla situace, kdy naše letadlo KLM z Prahy vůbec neodletělo a mých 35 účastníků 

rozdělila letová dispečerka na mnoho skupin, z nichž každá letěla do Milwaukee jinudy a 

s mezipřistáními. Účastníci zájezdu zesinali, protože na dostatečnou znalost angličtiny si netroufal téměř 

nikdo. Do odletu první podskupiny zbývalo pár minut a tak jsem situaci zachránil tak, že jsem na asi 7 

čtvrtek formátu A4 napsal velkými písmeny anglicky: NEUMÍME ANGLICKY, PROSÍM POMOZTE NÁM 

NAJÍT CESTU K DALŠÍMU ODLETU“. V každé skupině jsem určil mluvčího a s tím jsme se na letišti 

rozloučili. Nakonec jsme se večer v Milwaukee sešli všichni a jen jedno zavazadlo dorazilo až ráno. To 

bylo radosti…  

BEZ WWS BY TO NEŠLO. DÍKY NIM JSME POCHOPILI, ŽE TO MŮŽEME V ČR DOKÁZAT TAKÉ 

Většinu toho, co jsme se za 30 let naučili, nám jako informační zdroj poskytli WWS, respektive jejich 

majitelé, americké družstevní plemenářské firmy. Kdysi jich bylo sedm (Noba, Atlantic, CRI, Federated, 

Accelerated, Kabsu a Select Sires). Některé se časem odtrhly, ostatní se spojily pod tu poslední – Select 

Sires. Při své první měsíční inspekční cestě po USA v roce 1990 pro mě bylo téměř vše, co jsem viděl, 

nové a téměř ve všem byli američtí farmáři dál než my. Jen neuměli otáčet ležící krávy na druhý bok. 

Poté, co jsem jim ukázal, jak snadno to lze udělat, obdivovali, kde jsem se to naučil, když to oni neumí. 

Snadná odpověď: „kdybyste měli tolik krav s metabolickými poruchami, jako máme u nás, také byste to 

uměli“ .  

Amerika je tvrdá a je to dobře. Díky tomu, že nás nechali postarat se při cestování po USA sami o sebe, 

od řízení, přes všechny přelety letadel, stravování a hotely, naučili jsme se jak na to a pak bez problémů 

zvládli zájezdy s i více jak padesáti lidmi. Nicméně dnes to probíhá tak, že my si řekneme záměr, 

zajistíme sami letenky, hotely, dopravu a WWS nám domluví návštěvy farem. A pak nám omezeně 

asistují při zájezdu, zatímco u zájezdů z jiných zemí se starají téměř o vše. V podstatě máme dvě trasy, 

které střídáme. Tou první jsou Kalifornie, Fresno Valley, návštěva WWS a pak Wisconsin, farmy a Expo. 

Druhou Ohio, návštěva Select Sires, Michigan, Wisconsin, farmy a Expo. K tomu se pak přidá doplňkový 

Earl Kehrmeyer 
S MTS 1990 – 1996 

KOMUNIKACE FAXEM 

Brian Albertoni 
S MTS 1996 – 2013 
KOMUNIKACE EMAILEM 

Steve Winnington 
S MTS 2013 – dodnes 
(v pozadí Planet) 
KOMUNIKACE SMARTPHONY 



program na dny volna.   

 
Kalifornie a hlavně Fresno Valley, jsou atraktivní, ale přece jen klima, rostlinná výroba, podmínky pro 
výživu a technologie stájí, jsou tam jiné, než u nás. Otevřené stáje, oplach hnoje vodou, její recyklaci 
(pitná, dojení, oplach, závlaha) a levné Mexičany u nás nemáme. Na druhou stranu, údolí Fresno Valley 
je jedna z neúrodnějších oblastí na světě a stojí za poznání, stejně jako červené víno z Kalifornie k steaku 
z Anguse.   
 

Chcete si vychutnat přistání moderním Airbusem v San Franciscu či v Chicagu?  
Lufthansa, San Francisco (od moře):  https://www.youtube.com/watch?v=ENe89j89tBA&app=desktop 
Air-France, Chicago O´Hara (největší letiště): https://www.youtube.com/watch?v=gXbLnFBzNn8&app=desktop  

KALIFORNIE – PRO NÁS JINÝ SVĚT 

Stáje s omýváním hnoje recyklovanou vodou 

Rozsáhlé čekárny s ventilací, omývání podlahy vodou 

Sídlo WWS 

Rozsáhlé kruhové dojírny používající recyklovanou vodu 



 
Tlak na velkovýrobu je zde velký. Voda a půda stále dražší a tak zde dnes fungují již stáje s 60 tisíci 
kravami plemen Holštýn a Jersey, vlastní mlékárnou či Harrison Feed Lot s 100 tisíc kusy ve výkrmu, 
vlastními jatkami a hotely. Každopádně - je to sem i letadly cesta dlouhý den a někdy je zde i obrovské 

vedro.  
 
V Kalifornii jsou hnacím motorem genetika a inovace. Na Madox Dairy jsme poprvé viděli v praxi OPU. 
Na farmě s 4000 kravami dělají intenzivně ET 25 let a posledních 10 let, ve vlastním zařízení i OPU/IVF. 
Ročně zde vyprodukují, přenesou do svých recipientek či prodávají až 3 tisíce embryí. O tom ale v článku 
později. 
SELECT SIRES? FIRMA JEJÍŽ PLEMENÍCI TVOŘÍ RODOKMENY BÝKŮ VŠECH KONKURENČNÍCH FIREM 
 

Osobně mám nejraději návštěvu Select Sires. Po stránce výsledků v šlechtění je to nejlepší firma na 

světě. Vyjmenovávat nejlepší býky historie, z nichž většina je od Select Sires, zde nemá cenu. Obdivuji, 

jak nám zde vždy všechno otevřeně ukážou, odbornou úroveň přednášek, komplexnost vybavení a stájí. 

Kdo by se nechtěl vyfotit u pomníku např. s Blackstarem? 

Prohlídka stájí s testanty (budoucími hvězdami). 

K podojení 60 tisíc krav potřebujete velkou dojírnu… K tomu vlastní mlékárna (produkce cca 90% výroby ČR), 

obchod, restaurace, výukové centrum. 

Maddox Dairy – 4000 krav a reprodukce stáda postavená na genetice a reprodukčních biotechnologiích 



 

Z každého kouta zde na vás dýchá, tedy pokud milujete plemenářskou práci, sláva minulosti i 

současnosti. A pak projíždíte stájemi testantů a hádáte, který z těch býků je budoucí Frazzled, Mogul, 

Atwood či Helix. Nejvíce sexačních stojů na světě, zařízení pro IVF, stáje s individuálně klimatizovanými 

boxy, pomníky nejslavnějších plemeníků historie apod.. V časech, kdy stála jedna dávka slavného 

Blackstara 250$, mu provedli poslední odběr elektroejekulací ještě v okamžiku, kdy již byl klinicky téměř 

mrtvý. Hezká smrt..      

 

Především ale je to o lidech. Ti nejlepší profíci, jako Mel De Jarnette, 

Jeff Ziefler a další, jsou zcela skromní lidé z venkova. 

 V okolí firmy vzbudí vždy naší pozornost osady mormonů, dodnes odmítajících elektřinu apod. a pak už 

jen farmy a pole. Odtud přesun do Michiganu, tamní farmy a pak létající lodí do Chicaga či Milawaukee a 

hurá do Wisconsinu. 

CESTOVÁNÍ PO USA – ZA 30 LET JSME ZTRATILI JEN JEDNOHO 

ČLOVĚKA (ale i našli)  

Kolik z vás asi pozná tohoto býka?? 
Pokud ho zootechnik nepozná, něco není v pořádku…  

Sexace dávek zde běží 24 hodin, 7 dní v týdnu 

Rychlý trajekt přes Michiganské 
jezero – přesun trvá několik hodin. 

Michigan za námi,  
před námi Chicago 



Jak jsem již uvedl, pokud nás není moc, jezdí se najatými vozy, s řidiči MTS. Při větších počtech autobusy. 

Po USA se létá tak snadno, jako se u nás jezdí MHD. Párkrát jsme jeli i „létajícími loďmi“. Ve velkých 

městech pak veřejnou dopravou. Ve dnech pracovního klidu, po městech či rezervacích i pěšky  

 

Za všech těch 30 let se nám naštěstí ztratil jen 1 účastník, krátce na letišti v Chicagu a pak jeden 

zapřísáhly odmítač mobilních telefonů, jinak respektovaný chovatel, ale bez znalosti angličtiny. Ten 

ovšem přímo v Grand Canyon Parku. Bylo to o fous a našli jsme ho až po hodinovém hledání. Těsně před 

tím, než bychom ho tam museli nechat. Tvrdil nám ovšem, že by si někoho stopnul a dojel těch 300km za 

námi… 

STRAVOVÁNÍ – PRO MTS NEJVĚTŠÍ DŘINA 

Dlouho jedna z nejtěžších organizačních činností. Až na různé recepce v době výstavy Expo, si vždy každý 

platil jídlo a pití zásadně sám. Zahrnout to do ceny zájezdu jsme museli zrušit hned po prvních zájezdech. 

Pochopitelně ale každému pomáháme objednat, dnes už to naštěstí zvládá stále více lidí samo. 

Objednávat totiž 2x denně, podle individuálního přání jedlíka jídlo a pití pro každého, z třeba třiceti 

účastníků, pak si pamatovat když jídlo přinesou, pro koho co je a nakonec znovu u placení, to byla 

opravdová makačka. A speciálně u nejoblíbenější volby Čechů – steaku z plemene Angus. To musíte ještě 

u každého objednávajícího přeložit a zapamatovat si jak velký, jak moc udělaný, jakou přílohu a jaký dip. 

Takže jsme pak již začali usilovali co nejčastěji o snídaně v ceně hotelu a stravování formou bufetu za 

paušální cenu, což vše výrazně ulehčí a zrychlí. Při první návštěvě takové restaurace Češi často kritizují 

Američany, jak se v restauracích typu „zaplať paušál a pak sněz a vypij, kolik chceš“ přejídají. Následně 

ale do těchto restaurací opět chtějí a někteří z nich byli i 

Piknik u jezera Winebago 

Mezinárodní recepce 

Cestování autokary je pohodlné, ale ne tak osobní. 

Takto vozíme své zákazníky my..  

Steakhouse Prime Rib – až do vyhoření super místo 



těžko k odtržení.   

 

Ačkoliv se postupně jazyková výbava zlepšovala, až doposud na recepcích Češi sedí jen spolu a nesnaží se 
vyměňovat si zkušenosti z účastníky z celého světa, tak jak je to běžné. A to je velká škoda…     
FARMY – TO CO NÁM VŽDY DALO NEJVÍCE 

Návštěva farem vždy byla asi tou nejpřínosnější částí zájezdu pro ty, co chtějí být lepší. Zde jsme se 

všichni v čase učili, jak dělat produkci mléka co nejefektivněji, jakou roli ve výsledcích hraje genetika, 

základy a pak nové trendy ve výživě, v managementu skupin, odchovu telat apod. Na našich zájezdech 

a na farmách vybraných WWS se učili či vyučili, díky stážím zařízeným MTS, první a tehdy revoluční 

výživáři, jakými ve své době byli Grussman, Kadečka (dnes Nygrín). Na farmách v USA jsme poprvé viděli 

TMR, časem CCM, nedávno schredlage apod. Zachytili jsme zde moderní trendy v ustájení a v péči o 

mléčná telata či zásady krizového managementu dojnic. Viděli jsme zde poprvé i produkty TechMixu, 

aniž bychom tušili, že se časem staneme z jejich popudu i jejich výhradním zástupcem pro ČR. 

V posledních letech sledujeme, jak si rychlý genetický pokrok a ekonomika vynucují další přestavbu stájí 

pro telata, jalovice i krávy, stejně jako nedostatek pracovní síly změnu dojíren a někde zavádění 

robotiky. Vše, snad s výjimkou reprodukčních technologií OPU/IVF, se daří do určité míry importovat i 

k nám. V USA jde všechno tak rychle, že zde objevujeme novinky pořád, řada z nich se pak stane 

trendem po celém světě.   

 

Při svých prvních cestách do USA po revoluci byla ještě většina stájí polovazných. Americké Holštýnky 

dojily výrazně více než naše, ale jejich exteriér a hlavně vemena byla velmi variabilní. Naopak výstavní 

krávy na Expu měly již tenkrát super typ, ale moc nedojily. Dnes mají dojnice v produkčních stájích stále 

výrazně vyšší užitkovost, než ty naše a navíc velmi dobrý, především funkční typ. Naopak výstavní krávy 

mají nejen excelentní typ, ale jsou i schopné dojit rekordy. To vše je o plemenářské práci a 

nekompromisní selekci nejlepších býků, poctivě dělaném individuálním korekčním připařování. U nás, 

kde si řada chovatelů stále vybírá býky podle všeho jiného, než znalostí genetiky. Je neuvěřitelné, co se 

zde prodá nekvalitní a „plevelné genetiky“ a svaz to ještě svými gPH podporuje. Každý ale svého štěstí 

strůjcem…   

Pro naše lidi je rovněž tradičním rysem nedůvěra, že to co jim někdo ukazuje a tvrdí, je pravda. Po 

mnoho let stále někteří pochybují, zda informace, které jim farmář při setkání řekne (nebo náš překlad), 

jsou pravdivé. Přitom efekt genetiky je přímý a jasný. Jak ostatně kdysi vtipně glosoval Josef Němec na 

University of Wisconsin v Madisonu. Po zhlédnutí přednášky prof. Funka, který ukazoval, že nárůst 

užitkovosti v čase nemá hranice, se někteří ptali, jak to ví… Vysvětlil, že podle myší. Dělají po desetiletí 

selekci mléčnosti u myší a nic nenaznačuje tomu, že by se nárůst mléčnosti zpomalil či zastavil. Tehdy 

Pepa suše poznamenal: „tak to vám tu budou brzo myši dojit více, než nám krávy“. Tentýž Pepa ale 

Typické rodinné farmy, které jsme navštěvovali na konci minulého století. 



rovněž následně zblbnul řadu účastníků zájezdu informací, že v Tesco mají za super cenu elektrické 

motorové pily. Když jsme se posléze dostavili k odbavení na letišti, mělo asi 8 lidí krabice s motorovkou a 

letušky se ptaly, zda jsme dřevorubci. Po návratu do ČR se ale přišlo na to, že pily jsou na americké 

napětí 110V a nedají se předělat. Pepa už tolik slávy nesklidil.    

Protože letos do USA nemůžeme, tak pro všechny fandy našich zájezdů níže aspoň aktuální informace o 

pár farmách, kam jinak jezdíme a o jejichž letošní návštěvu jsme přišli. To nejlepší z tohoto článku a snad 

i inspirace. Zdrojem jsou naše letité osobní znalosti farem, jejich webové stránky či facebook. 

SIEMERS HOLSTEINS – příklad vynikající a dlouhodobě plemenařící farmy   

Chovatelský cíl: „Výkonnost. Dnes už nemluvíme o produkci, ale výkonnosti. Za 

tím se skrývá vše, co od našich krav chceme – produkční dlouhověkost, 

užitkovost, plodnost, zdraví vemene i krávy, typ který to vše podpoří apod.“ 

Rodinná farma, šestá generace, severovýchodní Wisconsin. V roce 1971 měli 200 

krav a patřili mezi největší farmy v oblasti. Dnes mají 3200 krav a hospodaří na 

cca 2400 ha půdy, hlavními plodinami jsou krmné plodiny pro různé složení TMR. 

Celkem cca 50 zaměstnanců a členové rodiny. Mimo produkci mléka produkují 

top plemenný materiál a současně vystavují na nejvyšší úrovni.  

Farma je opakovaně držitelem řady ocenění: 
Holstein USA Herd of Excellence za roky 2016 – 2019  
Holstein USA Progressive Genetics Herd Award Winner v letech 1991 – 2018 
Wisconsin Master Agriculturist v roce 2017 (za celkovou úroveň farmaření) 
U.S. Dairy Sustainability Award v roce 2016 (ocenění za ekologickou udržitelnost) 
Jeanine Siemers zvolena v roce 2019 farmářkou roku v USA 
 

Užitkovost u cca 3200 krav je (3x) 17 300kg – 3.90%T – 3.15%B. Ve stádě je mnoho (390) krav 

s celoživotní produkcí nad 100 tisíc a 44 krav nad 136 tisíc litrů. Řada dojnic je v listu top produkčních 

krav USA. Příklad? 

*Siemers Montross Bombi-GAL (3X) – 2. laktace, 365 dní (3x): 32 546kg – 3.1%T-2.8%B (1944 kg T+B) 
*Siemers Spark HANNA (po Spark) – 2. laktace, 362 dní (3x): 28 708kg – 3.7%T – 2.9%B (1888 kg T+B)  
*Siemers Bayonet ROZ (po Bayonet) -  2. lakatce, 355 dní (3x): 27 900kg – 4.0% - 2.8%B (1911 kg T+B) 
*Siemers Donatello JIFFY (po Donatello) – 1. laktace, 365 dní (3x): 24 113kg – 3.9%T – 3.0%B (1651 kg T+B)  
 

Stádo, ve kterém je přes tisíc krav VG či EX, je top 1 stádem USA v počtu tzv. Gold Medal krav.  

Aktuálně nejvíce používaní býci: HELIX a jeho synové, HOTLINE a jeho synové, RENEGADE a jeho synové, 

LAMBDA, DELTA, RUBICON a top testanti z jejich farmy. Příklad vlastních testantů z farmy Siemers?  

* Pro výstavní účely např. bratři po Docovi HANCOCK (typ 3.48), HANDSOME (3.24), HANFORD (3.24) 
* Podle TPI např. Siemers Renegade ROZLINE (*19, TPI 2964), Siemers Renegad PARFECT (*19, TPI 2991), Siemers 
Rolan ROZKOZ (*18, 2831 – býk již má 4 dcery - jalovičky v top 120 USA jalovic dle DWP 
 

Příklad plemenic z farmy Siemers? 



  
Jalovice v absolutní špičce USA dle CTPI: 
Siemers Reg SHELLY (GTPI 2945, po Renegade),  Siemers Ly HANINA (GTPI 2937, po Legacy)   
 

Farma jede mnoho let intenzivní program OPU/IVF, má vlastní odběrové místo a laboratoř. Přes 

facebook farma komunikuje s téměř 8 tisíc sledovateli. Facebook je pomůcka pro obchod i komunikaci 

s nezemědělskou veřejností, při obhajobě prospěšnosti moderního 

zemědělství pro společnost. 

MILK SOURCE, LLC – příklad korporace komerčních farem 

Chovatelský cíl: „našim každodenním úkolem je být vynikajícím producentem 

mléka po všech stránkách – v péči o zvířata, při využívání nejmodernějších 

technologií (recyklace vody, odpady, separát) v opatřeních k ekologické 

udržitelnosti výroby, v řešení každého detailu.  

Založeno v roce 1999 několika mladými farmáři z menších rodinných farem. Dnes korporace obsahující 
mj. i 4 mléčné farmy. Stáj s 50 ks pro plemenářskou práci a produkci embryí. Dále 2700 krav v Omro 
Dairy, 6800 krav v Tidy-View Dairy a 8400 krav v Rosendale Dairy, což je největší stáj ve Wisconsinu - 
s denní produkcí 295 tis. litrů, tzn. cca 42 litrů na dojenou krávu. Převážně Holštýn, ale i Jersey. 
K odchovu telat do stáří 6 měsíců, pro všechny stáje korporace, slouží moderní zařízení pro 9 tisíc telat. 
Pro odchov zbývajících kategorií jalovic samostatná stáj pro 25 tisíc ks. Hlavní zaměření je produkce 
mléka, ale věnují se i vystavování na nejvyšší úrovni (World Dairy Expo, Toronto Winter Fair).  
 

 
Díky inovacím ve stájových technologiích, propracovanému managementu a profesionální komunikaci 

s veřejností, získala farma řadu ocenění z oblastí týkajících se hodnocení vztahu zemědělství a životního 

prostředí, respektive vztahů s veřejnými organizacemi ve svém okolí i ve Wisconsinu. Uveďme některé: 

Siemers Pure KI-ANNA (EX-95) Siemers Goldwyn GALAXY (EX-94) 

Bezesporu šťastní majitelé..  

Korporace denně krmí přes 17.5 tisíce krav + jalovice 



 Cena za inovace v průmyslovém zemědělství v rámci Wisconsinu v roce 2016 

 Cenu v kategorii Výrobní & komerční podnikání přátelské životnímu prostředí za rok 2014 

 Cena za nejlepší podnik v Inovacích & Udržitelnosti za rok 2015 

 Oceneněí od Zoetis za nejlepší farmu v oblasti Diversita a Inkluze zemědělské výroby 2015 

 Finalista ceny za propojení podnikání v zemědělství a ochrany krajiny za rok 2015 a 2015 

Celkem zde pracuje cca 400 zaměstnanců a 
majitelé. Korporace těží z toho, že většina stájí byla postavena až po roce 2000, jsou modernější a 
nechybí např. separátory, krmné automaty či bioplynky. Např. ty dvě, které jsou součástí Rosendale 
farm, mají produkci 1.4 miliónu MW. Proud z nich pokrývá 70% potřeby 15 km vzdálené velkofirmy 
zpracovávající kuřata. Jako dojírny slouží většinou kruhové dojírny 2x 80.  
 

 

Korporace hospodaří na cca 36 tis. hektarech, ve třech státech a dvanácti okresech USA. Je 
v každodenním kontaktu s padesáti radnicemi měst. I proto musí mít perfektně zpracovaný plán 
hospodaření na půdě, hnojení, přesunů mechanizace a plnění nejpřísnějších požadavků veřejnosti. 
V komunikaci s ní jde ale ještě dál. Jen namátkou sponzoruje hasiče, policii, pořádá dny otevřených dveří 
(ročně 10 tisíc návštěvníků). Přispívá dětské nemocnici 60 tis. USD ročně. V rámce upevňování vztahu 
mladých lidí ke skotu pak korporace dotuje (až 200 tis. USD) nadaci pro mladé lidi vystavující skot. Dále 

provozuje školící centrum pro zemědělské studenty 
při University of Madison, které korporace sama 
postavila za 700 tisíc USD. Z části studentů se pak 
stávají zaměstnanci korporace.  
 
MODERNÍ PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE 
K intenzivnímu využití geneticky nejlepších 
plemenic slouží vlastní zařízení, včetně stáje pro 

Ventilace porodny produkční stáje 

Moderní kruhové dojírny. Velkokapacitní stáje s ventilací 

Mega bioplynky u Rosendale farm 

Stáj pro předvádění aukčních zvířat s řízenou ventilací 



předvedení padesáti elitních zvířat a laboratoře pro OPU/IVF. Korporace rovněž pořádá aukce, kde 
prodává vlastní plemenice či embrya. O úrovni nabízeného materiálu si můžete udělat vlastní představu 
při prohlédnutí katalogu na odkaze 
https://issuu.com/grandchampiongraphics/docs/milk_source_select_sale_2017 
 

 
VYNIKAJÍCÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ PŘES 

SOCIÁLNÍ MÉDIA – promyšlená defenzíva 

zemědělství 

Perfektně zpracované sekce na facebooku 

(https://www.facebook.com/MilkSource/), kde 

jsou instruktážní videa pro veřejnost ze zakrývání 

jam, sklizně, silážování apod., a především sekce, 

která má přesvědčit veřejnost, jak mnoho 

korporace dělá pro správné postupy ve vztahu 

k životnímu prostředí a veřejnosti, budiž inspirací i Vám. Majitelé správně pochopili, že veřejný image 

farmy je stejně důležitý jako samotná ekonomika farmy. Farma komunikuje přes facebook s více jak 77 

tisíci sledovateli. 

MODERNÍ STÁJE A TECHNOLOGIE UMOŽNUJÍ VYUŽÍT MAXIMUM Z GENETICKÉHO POTENCIÁLU  

Stáje pro jednotlivé kategorie jsou promyšlené svojí návazností, z pohledu maximalizace podpory potřeb 

odchovu jednotlivých kategorií jalovic. Všechny mají kompletně řízenou ventilaci vzduchu (vaky + 

ventilátory), jsou prostorné, dobře obslužné a čistitelné, s dostatkem kubatury vzduchu a světla. 

Především ale umožňují respektovat požadavky každé kategorie – u mléčných telat maximální intenzitu 

odchovu a minimalizaci zdravotních problémů, u odstavených jalovic věku přiměřenou výživu, u VBJ 

optimalizaci kondice směrem k blížícímu se porodu. Správný vývoj končetin, vzhledem k technologii ve 

stájích dojnic, požaduje vyhnout se hluboké podestýlce v krmišti, což v USA dobře řeší pilinami či pískem. 

Mléčná telata – řízená ventilace 

VBJ – řízená ventilace 

Jalovice po odstavu – řízená ventilace 

Jalovice na připouštění – řízená ventilace 

https://issuu.com/grandchampiongraphics/docs/milk_source_select_sale_2017


 

SPECIALITA A ZAJÍMAVOST MILK SOURCE – 

VELKOKAPACITNÍ KOZÍ VELKOFARMA 

V roce 2016 otevřeli i velkokapacitní farmu na kozí 

mléko, kde je 4 tisíce koz (cíl je 6500), 

produkujících denně v součtu přes 9 000 litrů 

mléka (cca 5 litrů na kus) v kruhové dojírně pro 

128ks.   

LARSON ACRES – velkokapacitní stáj s kompletně 

řízenou ventilací, pomohla vyvinout index DWP 

Mottto: „v životě vysokoužitkové krávy je řada kritických okamžiků. Díky našemu 

individuálnímu monitorovacímu systému máme možnost zakročit rychle a efektivně 

a díky uzpůsobené stáji i efektivně. Díky spolupráci se Zoetisem jsme si ověřili, jak 

obrovský ekonomický rozdíl je, když intenzivně plemenářsky využíváme jen top 25% 

zvířat pro index DWP. A tímto směrem jdeme“.  

Z původní rodinné farmy v roce 1957, se propracovali až k dnešnímu stádu 2800 
dojnic s užitkovostí 13.500kg – 4.40%T – 3.26%B a k rozloze přes 2 tisíce ha. Vše je uzpůsobeno pro 
dosažení co nejlepší produkční dlouhověkosti. Od intenzivního odchovu telat a jalovic, přes rostlinnou 
výrobu, po trvale klimatizovanou produkční stáj, stlaní pískem, monitoring každého zvířete čipem, 

selekci zvířat na podkladě 
DWP a intenzivního využívání 
top 25% jalovic podle DWP 
formou OPU/IVF.  

 
 

 

Produkční stáj s klimatizací 365 dní v roce 

Stlaní recyklovaným  
pískem snižuje mastitidy 



Intenzivní odchov telat v mléčném období probíhá ve třech otevřených stájích. V každé jsou 2 řady a 60 
kotců. Naskladňování probíhá kontinuálně, od 1. po 3. stáj. Po vyskladnění jsou všechny kotce několik 
dní vystaveny slunci/mrazu mimo stáj. Manažer má jistotu, že podlaha stáje je zcela vyčištěna a 
desinfikována.  

 

DOKONALÉ VYUŽITÍ GENOMIKY A INDEXU DWP 
Na rozdíl od našich chovatelů, mají američtí farmáři přesné genomické 
PH, a to navíc i pro vlastnosti wellnes. Ty pak mohou, formou 
intenzivního využití reprodukčních technologií, použít ve vlastním stádě. 
Larson Acres spolupracují řadu let se Zoetisem a mezi prvními se zapojili 
do programu Claryfide. Nechme mluvit GM farmy Mike Larsona: 
 

„Prostě jsme genotypizovali všechny jalovice a pak jsme si po čase u každého zvířete porovnali PH pro 

vlastnosti wellnes s fenotypem. A ověřili jsme si, že to funguje. DWP je cesta k profitabilitě stáda. Jinými 

slovy – jalovice z top 20% stáda dle DWP nám dávají skutečně celoživotně více mléka, telat, mají méně 

zdravotních problémů, jsou ekonomicky mnohem ziskovější, než jalovice ze spodních 20% stáda pro DWP. 

Z vlastností zdraví to je nejpatrnější u laminitid, mastitid a poporodních problémů. 

Tzn., že býky už nějakou dobu vybíráme jen podle DWP. Pokud pak váháme mezi nějakými býky 

s obdobnou hodnotou DWP, volíme ty s vyšší PH pro kg T+B. To ostatní už udělá individuální korekční 

připařování. V současnosti používáme převážně jen býky s hodnotou DWP 900 a více. Naše plemenářská 

firma Select Sires jich má v nabídce dost. Věříme, že DWP koreluje s produkční dlouhověkostí více než TPI 

či NM. Procento krav ve stádě na druhé a třetí laktaci nám permanentně roste. V minulosti tvořily 

prvotelky až 45% stáda, nyní je to 37%. Horší polovinu jalovic podle DWP prodáváme. Ty nejlepší (10%) 

pak aspirujeme a embrya z IVF přenášíme do průměrných plemenic stáda. Na nadprůměrné, ale ne ty 

nejšpičkovější jalovice, dáváme sexované sperma. To dáváme i na krávy, ale jen na ty s nejlepší 

reprodukční historií. U takové skupiny dosahujeme březosti až 52%“.    

Video o strategii Clarifide v Larson Acres najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=P3iKzkZdgnA 
Larson Acres mají na svém facebooku přes 5 500 sledovatelů. 

LARSON ACRES – celkový pohled  

Jalovice = čistota, ventilace, 100% genotypizace 

Obrázek vpravo: i mléčná telata mají stát v krmišti na tvrdém.. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3iKzkZdgnA


 

VIR-CLAR FARM – technologie, jíž těžko uvidíte jinde  

Vize: „usilujeme o co nejvyšší produkci, kvalitní produkt a co nejlepší životní úroveň pro naší rodinu a 

zaměstnance a životní podmínky pro naše zvířata“. 

S farmou máme blízký kontakt již od roku 1990 a první návštěvy Wisconsinu. V minulosti jsme sem na 

stáž posílali i zájemce z řad studentů v ČR. Majitel Gary Boyke byl kdysi naším hostem na přednáškách 

v ČR a je přítelem E. Kehrmeyera. 

Farma byla založena v roce 1949, v přímém sousedství města Fond-du Lac. Řadu let byl hlavním příjmem 

prodej embryí a plemeníků do celého světa. Tak, jak ale postupem času rostla, bylo Garymu jasné, že 

musí výrazně zvednout velikost farmy a ta se musela vyrovnávat s tlakem nezemědělské veřejnosti a 

uspokojit její požadavky. Dnes je zde přes 2 tisíce krav s užitkovostí cca 42 litrů – 3.9%t – 3.2%B, unikátní 

odkliz hnoje vakuovým podtlakem, stáj zcela klimatizovaná 365 dní v roce, moderní míchárna krmiv a 

bioplynky, které zásobují elektřinou 800 domácností v okolí. Farma hospodaří na cca 1200 ha (z toho cca 

75% vlastní) a veškerou práci na farmě i 

Stádo je i díky individuálnímu 
korekčnímu připařování uniformní 

Podle toalety poznáš, pro koho je  
farmaření skutečně životní filosofií.. 

Starší stáj z roku 2002 byla modernizována a byly do ní přidány boční ventilátory 

Porodní boxy s maximem ventilace jsou pravidelně 
předmětem zájmu návštěvníků z celého světa. 

Jedna z cisteren pro odkliz hnoje podtlakem 



v rostlinné výrobě si dělají s vlastními lidmi (32) a technikou. 

Komunikace s veřejností? Navštívte web a jeho část VIR-CLAR FESTIVAL://www.vir-clar.com/fall-festival. 
Touto formou (pořádání „dnů otevřených dveří“) dnes komunikuje s veřejností již většina amerických 
farem. Facebook Vir-Clar sleduje přes 3 500 sledovatelů. 
SANDY-VALLEY FARMS – absolutní top špička v plemenářské práci   

Farma, kam jezdíme rádi sami, ale naše chovatele tam vozíme jen výjimečně. Jezdí sem totiž především 

šlechtitelé a farmáři z celého světa, s cílem nakoupit top embrya či býčky. S typickým českým 

chovatelem, který má dotazy jen na management, rodiny krav ho nezajímají, nevyzná se v nich a nevěří, 

že by i on mohl třeba v menším jednou dělat to, co můžeme vidět zde, nemají majitelé specializované 

farmy trpělivost. 

Rodina Bauerových začala farmařit v roce 1963. Brzy jim bylo jasné, že v budoucnu musí buď jít do velké 

farmy, nebo dělat agresivně plemenářskou práci. V roce 1987 se rozhodli pro to druhé a postupně 

nakoupili na aukcích top zvířata z cca třiceti špičkových rodin USA, v průměru v ceně okolo 27 tis USD za 

kus. Některé rodiny postupně zanikly, ale ty zbývající tvoří základ plemenářsky mimořádně úspěšné 

farmy.  

 

Sandy-Valley již měli dva top 1 TPI prověřené býky USA (Bolton, Saloon), top 1 CTPI krávu i top 1 

genomickou jalovici USA. Za 30 let prodali 

plemenářským firmám doma i v zahraničí přes 

1200 býků.  

 

Třetím top 1 TPI prověřeným býkem z farmy je Rubicon, ale nepřímo - jeho matku prodali Bauerovi jako 

březí na aukci. V současnosti si stojí výborně např. testanti Challenger (*17, 2775), Creamer (*18, 2834) 

či Eisaku (*17, 2886), všichni v typu z matek EX. Z prověřených jistě znáte např. býky, které jsme 

Prvotelka po vlastním COPYCAT  má poslední 3 měření KU 43 kg.. 

Matka EISAKU Sandy-Valley ETERNITY a její další potomek…  

Nic v tom není. Jen top genetika, OPU/IVF, top odchov…  Dcera Profita 2. laktace 
Modesty na 3. laktaci 
47kg a 5.4%T v KU 



přenechali v ČR k prodeji CRV – Everesta a Copycata. Z krav na farmě je aktuálně jednou z nejžádanějších 

Sandy-Valley ETERNITY (EX-91, Vem-92), bývalá top 1 kráva USA a v roce 2019 top 2 kráva USA 

v hlasování fanoušků. Jejím synem je např. EISAKU. 

Stádo má cca 400 krav, na 730 ha se pěstuje vše jen pro účely krmení. Užitkovost cca 38kg na kus, SB 50 

tisíc a složky 4.1%T, 3.3%B tu nejsou podstatné. Farma vydělává na embryích a býcích a většina stáda 

jsou recipientky pro velmi intenzivní OPU/IVF z vlastních donorek. Z nich nejznámější jsou rodiny 

Sapphire, Cosmopolitan a Rudy Missy. „Ještě máme stále nové, nesplněné cíle. Např. vyprodukovat top 1 

genomického testanta USA. Zatím jsme to dotáhli jen k top 3 Supercharge“ říká zcela vážně Greg Bauer 

  

Facebook https://www.facebook.com/sandyvalleyfarms/ má téměř 25 tisíc sledovatelů 

ROSY-LANE HOLSTEIN – farma se špičkovým a inovativním managementem, kde jsme doma..  

Motto: „každý si může půjčit, pronajmout půdu a postavit farmu. Každý si 
může půjčit, koupit jalovice a pak je generaci po generaci geneticky 
zlepšovat. A každý může udělat vše pro to, aby to dělal s co nejlepší 
ekonomickou návratností. K tomu potřebujete jen udělat maximum pro 
zvířata, půdu, na které hospodaříte, zdroje vody a pro spokojenost a 
motivaci svých zaměstnanců. Dnes to vše navíc musíte umět i obhájit před 
veřejností a investovat čas do obhajoby nenahraditelnosti moderního 
velkovýrobního zemědělství a faktu, že „čím lépe to děláme, tím je to 
šetrnější i k životnímu prostředí“. Což je nepopiratelný fakt“.  
 

Všichni jsme jedineční, ale Holtermanovi a jejich přístup k farmaření je jiný 
a unikátní. Navíc jsou to naši přátelé, jezdí do ČR přednášet i na dovolenou, 
posíláme k nim na stáže naše lidi apod. Pokud jsem já navázal přátelství 
s Holtermanovými, tak syn Tomáš pak během své půlroční stáže s jejich 
nástupcem Jordanem. O tom, co se tam naučil, ale nesměl jako asistent na 
VŠ studentům přednášet, protože „to není v osnovách“…  

 

Poprvé u nás byli a přednášeli o své farmě 

v roce 1996. Naposledy měli přijet letos, jako 

host 

k našim oslavám třiceti let 

spolupráce WWS/MTS. 

Mezitím tu byli 

několikrát, přednášel tu již i 

Jordan.  Výborní farmáři a 

lidé, navíc zábavní – on 

Rosy-Lane v dnešní podobě.    

https://www.facebook.com/sandyvalleyfarms/


Telata 

Genetika 

Lidé 

Stáje Výživa 

Zdraví 
stáda 

Dojení 

Technolo
gie 

Chovatelský cíl farmy Rosy-Lane. 
Aktuálně je to 1.67 litru. 

1.7 litru 
mléka z 
1kg sušiny 
krmiva 

(Lloyd) republikán, ona (Daphne) „demokratka“, jejich vzájemné špičkování je pověstné. Když si Lloyd 

pořídil Harley, že budou s Daphne jezdit ve volném čase na projížďky, zaplatila Daphne v mototechně 

slušnou částku navíc za možnost komunikace obou na motorce přes blootooth. Když se to Lloyd 

dozvěděl, zaplatil jim ještě více, aby to nefungovalo . Jinak je ale jejich manželství normální .      

 

Když jsem na jejich farmu přijel poprvé v roce 1990, během své měsíční stáže v USA, byl Lloyd typický 

rodinný farmář, ještě hubený, díky převážně manuální práci. Již tenkrát jsme si „padli do oka“ a upoutal 

mně svojí bezprostředností a upřímností. Začínali v roce 1980 se 100 ha, 80 kravami a dluhem 10 tis. 

dolarů. Oba i třetí partner (výživář) absolvovali University of Madison a bylo jim jasné, že trend bude 

v zvětšování farem a modernizaci. A tak, navzdory omezením vyplývajícím z blízkého města a přírodní 

rezervace, se postupně vypracovali až na dnešní velikost – 700 ha, 1100 krav, 760 jalovic.    

Na farmě pracuje 22 lidí, včetně majitelů. Rosy-Lane jsou známí svojí chovatelskou filosofií – nebát se jít 

do nových technologií, všechno podřídit ekonomice produkce mléka, používat spíše méně býků, ale ve 

větším objemu a vytvářením takových wellnes podmínek pro odchov jalovic a kravám, aby se co nejvíce 

manifestoval jejich genetický potenciál pro produkci a dlouhověkost. Jako jedni z prvních např. postavili 

stáj s kontrolou teploty a ventilace 365 dní v roce, mezi prvními začali dělat místo siláže schredlage. 

Řadu novinek jsme pro české farmáře přivezli právě odsud. Holtermanovi měli svého času nejvíce dcer 

famózního Omana na světě a jejich stádo má nejen vynikající užitkovost, ale i produkční dlouhověkost. 

Jsou známí špičkovým odchovem svých telat. V posledních letech jsou průkopníky pozitivní komunikace 

s nezemědělskou veřejností. Zájem o návštěvu jejich farmy v době výstavy Expo vysoce přesahuje 

možnosti farmy, ale právě my Češi máme vždy jistotu, že se sem podíváme, dozvíme se o farmě vše nové 

i staré a ještě je na naší počest vztyčena vlajka ČR.  Chovatelský cíl je konsistentní mnoho let – viz graf.  

Holtermanovi vytvořili svojí kompletně klimatizovanou 

stájí (365 dní v roce teplota cca 18oC) ideální podmínky 

pro produkci mléka, příjem krmiva i reprodukci. 

V čekárně jsou krávy osprchovány a osušeny. Zdravotní 

stav každého zvíře je monitorován technologií Afimilk 

a v dojírně se již po roky nepoužívají žádná antibiotika. 

Díky vytvořeným wellnes podmínkám pro krávy a 

jalovice, kvalitní výživě a dlouholeté selekci na 

produkční dlouhověkost, snížili Holtermanovi během 

posledních deseti let náklady na veterinární zásahy, 

z původních 90 na 32 centů na každých 100 liber 

prodaného mléka. Tedy o 280%....  

 

Čistota a po celý rok stejná teplota v produkční stáji   Předmytí a osušení krav v čekárně zrychluje práci.   

Přijeli ČEŠI….    



Celé stádo je dojeno na Afimilk 
dojírně 2x 12, která je v 
provozu 22 hodin denně. Lloyd 
říká: „dojírna je investice a je 
od toho, aby dojila, ne stála a 
odpočívala“. Mezi dojeními (3x 
denně) je čas jen na proplach. 
Krávy jsou sprchovány a 
osušeny již v čekárně. 
 
 

O úspěchu mnohdy rozhodují i maličkosti. Holtermanovi např. investovali do zářivek v dojírně, aby dojiči 
lépe viděli na vemeno a struky. Mléko z dojírny je zchlazeno z teploty 38oC na 1.7oC za 3 sekundy.  
Holtermanovi byli první, kde jsme viděli schredlage. 

Lloyd dodává: „díky této novince získáváme z každé 

tuny nakrmené siláže o 4 litry mléka na kus více“. 

Farma v okolí města musí investovat do veřejného 

mínění a přesvědčit obyvatele, že to co děláme, 

děláme i ve prospěch přírody. Veškerá hnojiva co 

používáme, jsou statková. Snížili jsme množství 

fosforu v krmné dávce a tím i v hnojivu, které jde na 

pole. Antibiotika používáme naprosto výjimečně a 

v dojírně už řadu let vůbec. Před lety jsme přestali 

používat BST, díky zrychlenému genetickému 

pokroku vzhledem ke genomice to už ani není 

potřeba“.   

GENETIKA – HNACÍ MOTOR, O KTERÝ SE MUSÍTE STARAT 

Lloyd mnoho let selektuje na PH pro produkční dlouhověkost 

a NM$. V poslední době přechází k indexu DWP$, od kterého 

si slibuje ještě větší tlak na zdraví krav, dlouhověkost, 

plodnost. V důsledku jejich strategie se jim snížila negativní 

brakace od roku 1992 z 35% na 23%. To znamená nejen 

možnost prodávat více zvířat, ale především větší produkční 

dlouhověkost stáda a lepší návratnost z každé krávy. Ve 

stádě je aktuálně 44% krav na třetí a další laktaci. Návratnost 

nákladů na jedno zvíře, dle počtu dosažených laktací v 

případě Rosy-Lane, ukazuje tabulka vpravo.  

BÝK PHT PHB PL Liv DPR DWP$ NM$ 

Arrowhead 91 55 9.4 4.2 3.1 1299 1009 

Legacy 106 60 8.9 4.7 1.7 1285 1089 

Bez zářivek… Se zářivkami… 

Jako jedni z prvních rozjeli schredlage 



Ve stádě je 172 krav s celoživotní užitkovostí přes 

200 tis. lbs (92 tis.kg). Průměrná produkční 

dlouhověkost je 4.6 laktace a průměrná užitkovost 

za den života v laktaci je 43 litrů. Farma má, přes 

stáří krav, somatické buňky trvale do 170 tisíc a výborné parametry plodnosti stáda – březost krav cca 

54% a pod 2.0 inseminace na zabřezlou (oficiální sestava KU). Nejvlivnějšími býky ve stádě, od jeho 

počátků do dneška, jsou Bell (4), Mark, Blackstar (5), Dutch Boy (6), Manfred (12), Duster (4), Lynch (5), 

Oman (27), Ramos (11), Shottle (4), Freddie (7), Shamrock (6), Planet, Halogen, Supersire, Delta a 

Josuper. V závorce, u starších býků, počet dcer s celoživotně nad 200 tis. lbs.  

Hlavní býci používaní na stádo v roce 2020 jsou uvedeni v tabulce vpravo. Jedná se ze 100% o genomické 

testanty, ale blízko prověření. Tedy obdobná strategie zvýšené jistoty, jakou je náš program „MTS TOP 

GT PRO ČR“. Jen zaměřená striktně na DWP, NM, PD a plodnost dcer. 

I Holtermanovi prodávají 

embrya, býky i jalovice, z 

OPU/IVF. Mezi nejlepší 

produkty patří dvě prodané 

špičkové plemenice – svého 

času top 1 jalovice USA (CTPI 

3017) Meet Rosylane 

Frazzled 11270 a pak Meet 

RosyLane LLC Delta 10090.  

Užitkovost na krávu za rok 2019 byla 14 284kg – 3.9%T – 3.2%B. “A i díky genomickému hodnocení dále 

poroste, aniž by se snižovalo zdraví krav či jejich 

plodnost” věří Lloyd. Daphne dodává: “ale 

musíme se i připravit na změny”.  Stále méně 

lidí žije na venkově a městské populace mají 

malé povědomí o zemědělství. Musíme se 

naučit s nimi komunikovat, vysvětlit jim co a 

proč děláme, jak se co vyrábí a co s tím souvisí. 

Musíme mít na své straně své okolí”. 

Holtermanovi proto už nějaký čas přijímají 

nejen desítky návštěv z celého světa, ale 

pořádají dny otevřených dveří, podporují svou 

obec, školy, publikují v časopisech (jen letos 

zatím 20 článku), vystupují v rozhlase, jezdí 

přednášet doma I do zahraničí. Jejich webové 

stránky: http://rosylane.weebly.com/ a facebook mají 6.6 tisíce příznivců.  

Články o nich se objevují v nejprestižnějších časopisech, jako Holstein International. V roce 2019 obdrželi 

poslední z řady cen: „za top výsledky při maximální udržitelnosti způsobu zemědělského hospodaření“: 

Rosy-Lane Holsteins of Watertown, Wisconsin - Outstanding Dairy Farm Sustainability 

Solution 105 65 7.4 3.2 -.9 1276 1007 

Rome 108 60 8.2 3.1 1.6 1253 1024 

Magnitude 88 46 8.7 4.1 4.3 1233 987 

Nedávno top 1 jalovice USA Top dcera po Delta v USA 



 

MADOX A RUANN DAIRY V KALIFORNII – co se dá, když někdo chápe 

význam genetiky a ví jak na to 

Motto: „když chcete, jde všechno. Nic není nemožné. Každá kráva je 

ekonomická jednotka a vašim úkolem je zlepšit její potomstvo. K tomu 

potřebujete znát její původ, užitkovost a lineární popis. Pak stačí vybrat 

nejlepší býky a udělat individuální korekční připařování. Pokud je 

výborná, zbývá ji reprodukčně maximálně využít. K tomu je ideální ET. 

Ty horší krávy jsou recipientky. Dnes jsme na tom ještě lépe, protože 

můžeme genotypizovat už jalovice a máme spolehlivé odhady PH pro 

většinu vlastností. Takže jsme před lety postavili vlastní zařízení na 

OPU/IVF, najali specialistku z latinské Ameriky. Klasické připařování se 

změnilo na genomický připařovák a inseminace a ET na aspirace 

nejlepších zvířat, přenosy embryí do recipientek a doplňkově inseminaci. 

Nejhezčí pak je, když můžete ta nejlepší zvířata i předvést na výstavě“.     

 

Mléčná telata a ventilace. 

Děti je potřeba získat na naší stranu a 
o zemědělství jim říkat pravdu. Je to 
ta vůbec nejlepší investice. 

Chovatel roku 2019 v USA 

Další ocenění pro Rosy-Lane Farms…  

Párování mléčných telat – stane se trendem?  



Doug Maddox začal farmařit v roce 1957 a syn Steve se k němu přidal hned po skončení PolyCal 

University. Začínali s 28 kravami a 200 ha. Od začátku chtěli dělat plemenařinu a věřili v sílu genetického 

pokroku. Především však vždy hledali ty nejefektivnější cesty. Dnes hospodaří na více jak 4 000 ha a mají 

přes 5 tisíc krav na 2 farmách. V Ruann Dairy (1000) jsou ty nejlepší, dělá se zde ve velkém (4000 embryí 

ročně) ET, za celou době farmy přes 100 tisíc embryí. Maddox Dairy (4000) je produkční stáj a většina 

krav zde jsou i recipientky. Za dobu své existence prodali více jak 300 býků plemenářským firmám a 

několik tisíc chovatelům. K tomu vystavují na nejvyšší úrovni (WD Expo apod.), což je jejich největší 

vášeň.  Na farmě pracuje cca 60 zaměstnanců a majitelé. Průměrná užitkovost na obou farmách je 12 tis. 

litrů, přičemž se obě stáda liší především exteriérem. Celkem je zde přes 200 žijících krav EX a přes 1000 

Ruann a Maddox Farms 

Početné zastoupení na World Dairy Expo 

Vše zvládne jedna špičková odbornice 
MVDr. Demetria 



VG.  

 

Kdo dodnes nepochopil, k čemu je genomika a IVF, žije stále ve 20. století...  

Co to přináší, ukazuje např. statistika za rok 2018, kde jsou filosofie a výsledky faremního programu. 

Od běžné krávy lze dostat 3 - 4 telata za život, z toho 50% jalovic. OPU/IVF umožňuje získat od vybraných 

nejlepších jalovic v předstihu mnohem více potomků, díky sexovanému semenu převážně jaloviček a 

současně vyřadit z reprodukce geneticky průměrná a podprůměrná zvířata stáda. Na Ruann dělají ET od 

roku 1980 a od roku 2008 i OPU. Navíc prodali embrya dosud do 38 zemí světa. Z 8016 embryí, která 

jsme v našem zařízení vyprodukovali v roce 2018, šlo 4991 do našich vlastních recipientek a 3115 na 

prodej. Z toho bylo 65% IVF a 35% klasický ET. Jako donorky jsme použili 237 plemenic, jejichž průměrné 

CTPI bylo 2600 a více a NM 700 a více. Z toho 600 má matku EX či VG a užitkovost nad 13 600 kg. 

U 376 klasických výplachů jsme měli 7.4 použitelného embrya na výplach (39% sexovaným semenem). To 

je celkem 2774 embryí, v 13% od jalovic. K tomu jsme udělali 1322 IVF cyklů s výsledkem 4 použitelná 

embrya na přenos (76% sexovaným semenem). To je 5332 embryí, z toho 46% od jalovic. Souhrnem: 

 

K statistice není co dodávat. Dvanáct let se v ČR snažíme varovat, že pokud nebudeme používat stejné 

reprodukční metody jako vyspělý svět, začneme v genetické kvalitě krav a následně ekonomice ztrácet. 

Po dvanácti letech jsme v podstatě stále v bodě nula.  

Kdo má zájem prohlédnout si nejlepší výstavní zvířata farmy, koupit embrya, doporučujeme web. 

stránky https://www.ruanngenetics.com/show-results. Z nich uvádíme níže jen 2 vybrané show 

plemenice. 

 

 

RECIPIENTKA PŘENOS DO JALOVIC PŘENOS DO KRAV CELKEM

TYP EMBRYA Počet březostí Počet embryí Březost % Z toho u 1tř. Počet březostí Počet embryí Březost % Počet březostí Počet embryí Březost %

Čerstvé embryo 475 757 63% 68% 214 336 64% 689 1093 63%

Zmrazené embryo 212 372 57% 57% 147 237 62% 359 609 59%

Po inkubaci 54 96 56% 56% 54 96 56%

Embryo po IVF 1046 2295 46% 55% 175 351 50% 1221 2646 46%

Zmražené po IVF 116 287 40% 40% 116 287 40%

CELKEM 1903 3807 56% 56% 536 924 58% 2439 4731 52%

Pozn.: přenos u jalovic je po přirozené 1. či 2. říji, u krav po synchronizaci (7-8 hodin po očekávaném vrcholu Inkubovaná embrya - nejhorší kvalita (3)

Zde se dělají aspirace, IVF pro USA, Kanadu i EU 

Miss Apple ARIA-Red-ET  EX-95 
Podrobná ocenění krávy a původ najdete na webu. 

Apgambo Atwood KEENAN  EX-95 
Podrobná ocenění krávy a původ najdete na webu. 

https://www.ruanngenetics.com/show-results


Facebook farmy je: https://www.facebook.com/ruanngenetics/ a má 6.5 tisíce sledovatelů.  

Tím končíme exkurzi na farmy. Umět se sami bránit přes facebook a využívat OPU/IVF – dvě výzvy pro 

Vás. 

WORLD DAIRY EXPO – ukázka toho, co pro chovatele znamenají jejich zvířata 

Tradiční závěr odborného zájezdu je v Madisonu, v městě které touto dobou dýchá atmosférou většinou 

krásného počasí babího léta (ale už jsme zažili i sníh), studentského života a především výstavy. Od časů 

mého pobytu zde, v rámci doktorandského studia, moje nejmilejší město v USA. První výstava zde byla 

v roce 1967 a letos měl být již 54. ročník. Výstava pochopitelně postupně nabírala na významu a 

velikosti.  

 

Dosud největší návštěvnost zaznamenala výstava v roce 2014, kdy se na ní registrovalo přes 77 tisíc 

návštěvníků, z toho 3200 z 94 zemí mimo USA. Bylo zde 834 stánků firem z 24 cizích zemí, USA a Kanady. 

Svá zvířata (1750 jalovic a krav, od plemen Holštýn, Red varianty, Brownswiss, Jersey, Ayrshire, 

Guernsey, Mléčný Shorthorn) zde předvedli farmáři z 37 států USA a 11 provincií Kanady. Výstava je 

prvním poločasem velkého chovatelského svátku severní Ameriky, tím druhým je pak cca za měsíc 

Toronto Winter Fair. Na Expo se musí zvířata kvalifikovat z jednotlivých národních výstav USA, nebo si 

zaplatit účast. Ta je ale limitovaná, stejně jako výše spíše symbolických odměn za umístění. Pro 

chovatele je otázkou hrdosti vyšlechtit zvíře, které má na to, aby bylo předvedeno na Expu, a chovatelé 

sem vozí své „klenoty“ až z Kalifonie (3.5 tis. km a cca 35 hodin jízdy) či z Kanady. Vyděláte jen na tom, 

že když uspějete, zhodnotí to cenu potomků vaší úspěšné plemenice. A k tomu slouží i největší 

holštýnská aukce na světě (o čem svém také Američané netvrdí, že je největší na světě ) World Classic 

Sale. Aukce, která má spád, kde se běžně vydraží okolo padesáti telat, jalovic, krav, embryí, právo na 

první oocyty, právo na první embrya apod. Nejvyšší vydražené ceny? Tak třeba v roce 2017 to byl 

tříměsíční býček MR Frazzled Aristocrat za cca 620 tisíc korun. Koupili ho TW Genetics a nyní tohoto 92. 

testanta ročníku 2017 kupují někteří z vás i v ČR. Druhým nejdražším zvířetem byla šestiměsíční jalovička 

Černobílé začátky před 54 lety 

Madison, Colosseum, WD Expo dnes 

Ustájení a dojení při prvních výstavách 

I výstavní krávy dnes vypadají jinak.. 

https://www.facebook.com/ruanngenetics/


a třetím jiná, čtyřměsíční, obě po Modesty.    

 

Aukce, stejně jako pojetí výstavnictví v USA a u nás, to jsou dva rozdílné světy a kultury. Málokterého 

našeho účastníka, mnohdy majitele či ředitele podniku, aukce baví a vydrží až do konce, protože pro něj 

je představa vydražit nějaké jedno zvíře za 100 tisíc (průměrná cena v aukci) zcela mimo realitu. Jsme 

poznamenání nedostatkem vzdělání a pochopení, co je to genetika, k čemu je a jak se s ní pracuje. Na 

genetice, hnacím motoru pokroku, přehnaně šetříme. Přesně tam, co nemáme…. 

Projít si ustájení mnoha set zvířat, která jsou vystavovaná, to je rovněž zážitek. Kolik hrdosti, obětavosti, 

dřiny, lásky ke zvířatům, je zde vidět, je pro našince často až nepochopitelné. Příprava zvířat, vše co 

souvisí s předváděním, to už je dnes naštěstí vidět na solidní úrovni i u nás.  A je jedno, zda zvíře vyhraje 

či ne. 

 

Dva dny před výstavou trávíme na farmách vybraných od WWS, spolu s účastníky z celého světa. Ukázky 

potomstva, špičkových dcer, technologií, péče o končetiny, využívání reprodukčních biotechnologií, 

informace o navštívených farmách, výživě, strategii komunikace s veřejností. Opět šance pobavit se, 

zjistit co, kde, jak v zemích dalších hostů, ale opět a stále bohužel i český handicap ve znalosti angličtiny, 

nebo jen ostych. Stejně tak na již zmíněných 

večerních mezinárodních recepcích s živou 

hudbou.  

 

Ustájení mnoha set výstavních zvířat 

Farmáři z celého světa jezdí po Wisconsinu 

Američtí farmáři se rádi pochlubí a mají čím 



Je ale pravda, že pokud jedeme na farmy sami, dozvíme se o nich více, než v tom davu. Našinec s sebou 

má navíc vždy nějakou „desinfekci“, takže bývá v autech za řidiči nejen veselo, ale i silný alkoholový 

opar. 

 
Vraťme se ale zpět na výstavu. Jen projít všechny stánky ve výstavních halách a stáje se zvířaty je na den. 

I zde se dá objevit ledaco inspirativního. Tak např. mobilní krematorium, ve kterém si mohou chovatelé 

sami likvidovat uhynutá zvířata a ušetřit za kafilerii . A pozor – výrobce garantuje certifikátem, že 

popel ze spálených zvířat splňuje nejvyšší 

ekologické parametry! Nebo velmi humánní 

prostředek na hubení krtků. Do díry pouštíte 

injektorem cca minutu plyn, potom tlačítkem 

jako u kuchyňských zapalovačů iniciujete jiskru 

a půda pod vámi a v okolí cca 20m2, se otřese 

malým zemětřesením!  A je hotovo  

Nakonec nemůžu nezmínit zázrak v oblasti 

reprodukce. To dáte krávě v okamžiku 

inseminace na jazyk pět kapek zázračného 

produktu a s pravděpodobností 90% se narodí 

jalovička!   Mnohem levnější než sexované 

sperma!! 

 

Pro farmáře musí být doba Expa náročná… Recepce – velmi oblíbená část zájezdu. 

Krematorium na krávy. No nekupte to..  

Poznáte všech šest amerických mléčných plemen? 



Nám jde i o to, ukázat našim lidem, co je to business s genetickým materiálem (nejen aukce, kde se 
nedraží jen výstavní zvířata, ale top genetika obecně).  Pokud k tomu přidáme sledování hodnocení 
všech věkových kategorií jalovic, krav, šesti mléčných plemen USA, slavnostní vyhlášení vítězek, včetně 
hymny USA a Kanady, je to inspirace a je jasné, na jakém entusiazmu to vše v USA a Kanadě stojí.  

 

Mám-li zmínit něco negativního, pak jsou to již téměř astronomické ceny za ubytování v celém 

Madisonu. A pak už zbývá jen cesta domů, na kterou se všichni těšíme. A my začínáme připravovat další 

zájezd. 

Slavnost všech vystavovatelů z USA a Kanady The Classic Sale – hymna a pak létají statisíce.. 


