
 
 

TOP ČR DOJNIC PODLE CELOŽIVOTNÍ PRODUKCE 
Co zajímavého lze ze sestavy vyčíst? 

 

Obecný pohled  
Na svazovém webu je sestava stotisícových krav a titulek: „V České republice máme přes tisíc dojnic 

s celoživotní užitkovostí nad 100 tisíc kg mléka!“. To je dobrá zpráva, která by měla být prezentována, 

s patřičným komentářem i nezemědělské veřejnosti. Nejde tu totiž jen o přehled nejúspěšnějších chovatelů, 

ale i o objektivní fakta na obranu našeho odvětví. Odvětví, které je i v důsledku politického boje v posledních 

letech bohužel stále častěji terčem negativních kampaní. To i přesto že většina dezinformací, ať už 

zkreslených neznalostí či cílených, byla po odborné stránce vyvrácena. Přesto se různá tvrzení o škodlivosti 

velkovýroby, masa, mléka, o týrání telátek samotou a kraviček velkovýrobou, škodlivosti jimi produkovaného 

metanu lidem apod. programově vrací do médií, včetně veřejnoprávních. Musíme je tedy i nadále vyvracet. 
 

Na tak malou zemi a populaci, jako máme v ČR, je přes tisíc krav s celoživotní produkcí nad 100 tisíc litrů 

mléka docela dost. Tím spíše, že nemáme holštýnské plemeno zase tak dlouho a nadojit tolik chvilku trvá . 

Nestačí jen dojit, kráva musí i mnohokrát, a pokud možno co nejdříve, zabřeznout. Průměrná délka 

produkčního života (dále jen PD) v našich stádech je přitom cca 2.4 laktace, tedy nic moc.  

Stejně tak toto nelze porovnávat sestavy stotisícových krav mezi zeměmi. Některé do celoživotní 

užitkovosti započítávají všechny testy KU, jinde prodloužené či dokonce jen normované laktace. ČR udává u 

své populace přes tisíc krav s celoživotní užitkovostí nad sto tisíc litrů mléka, Nizozemí (Zdroj: HI 11/2020) 

píše o analýze u aktuálně 19 tisíc krav. Francie, s největší populací mezi těmito zeměmi, uvádí v posledním 

čísle HI 505 krav. Asi jen letos . Porovnávat mezi sebou tedy nelze ani rekordmanky jednotlivých zemí.  

Vysoká celoživotní produkce je ale to, o co usilujeme. Mj. se od ní odvíjí i dnes tak populární 

„UHLÍKOVÁ STOPA“ a ta JE TÍM NIŽŠÍ, ČÍM VYŠŠÍ JE PRODUKCE NA KRÁVU. Všichni, kteří ji u plemenic 

dosahují v nadprůměrné míře, tedy zasluhují poděkování veřejnosti. Dosahuje-li ji větší počet zvířat ve stádě, 

lze se zde asi něčemu přiučit.  

Obecně se dlouho mělo za to, že k lepší celoživotní produkci přispívá větší tělesný rámec, korektní 

sklon zádi, dobré končetiny, kvalitní vemeno. To platilo nejvíce v časech před zavedením genomického 

hodnocení, kdy jsme měli k dispozici méně objektivních, navíc i méně spolehlivých dat z KD. Přesto se třeba 

horší nohy či naposledy délka struků, staly v mnoha stádech téměř hlavním selekčním kritériem pro volbu 

býků do připařování. Čas i fakta ukazují, že mylně. Ani jedna z uvedených vlastností není pro PD klíčová. 

Nejdůležitější je kombinace vysoké produkce s dobrou plodností zvířete a postupně stoupá význam 

nových vlastností - schopnosti konverze krmiva a odolnosti vůči zdravotním problémům a onemocněním. 

V krátké budoucnosti to pak bude např. i geneticky podmíněná odolnost dopadům tepelného stresu. 

Vraťme se ale zpět do ČR a k naší sestavě stotisícových krav v ČR.   



Podle podniků 
Nechceme-li srovnávat „jablka s hruškami“, měli bychom mezi sebou porovnávat přibližně stejně velké 

podniky. Nejde o to, kdo je lepší. Management a způsob chovu ve větších podnicích se ale často výrazně liší 

od těch menších. Z pohledu ochrany našeho chovatelství před útoky zvenčí je potřeba ukázat, že nejen v 

malých, ale i v největších farmách lze pečovat o zvířata tak, že se dočkávají vysoké užitkovost i produkčního 

věku. V níže uvedené tabulce jsou tedy nejprve větší podniky. Tedy ty, které mají v sestavě aspoň 10 ks. 

 

Kritérium, které ukazuje nejvíce, je % krav s celoživotní 

užitkovostí nad 100 tisíc litrů ve stádě, v porovnání 

s počtem laktací podniku za kontrolní rok, tedy cca 

velikostí stáda. Tyto počty jsme doplnili z poslední 

svazové sestavy „Nejlepší stáje v produkci T+B“, ve 

dvou případech (*) z poslední ročenky KU.   
 

Tradičními „šampiony“ v počtu krav s celoživotní 

produkcí nad 100 tisíc kg jsou NOVÉ VESELÍ, OSTŘETÍN 

a BOHDALOV. Uvedené podniky jsou známé svými 

výbornými výsledky po řadu let, především užitkovostí. 

Snaží se ale též průběžně rekonstruovat své stáje tak, 

aby vyhovovaly moderním požadavkům na 

vysokoužitkovou, přitom zdravou krávu. Ostřetín má 

většinu stájí nových, vyhovujících požadavům welfare 

na řadu let dopředu. Bohdalov otevírá novou stáj 

v těchto dnech. To ukazuje dlouhodobý a koncepční 

přístup k chovu skotu v obou podnicích. Stejně tak 

v Novém Veselí ale i v ostatních podnicích z tabulky.  
 

I třeba Jesenice a Košetice jsou v tomto parametru 

vysokou kvalitou. Nejsou poslední, ale jen poslední 

uvedení v tabulce těch nejlepších v ČR. Co v tabulce není vidět je, že budoucnost v ČR patří pouze těm, které 

budou mít mj. moderní stáje pro všechny kategorie – od telat, přes jalovice, po krávy. Víme o tom? 
 

V druhé tabulce uvádíme naopak jen farmy s méně jak 

stodvaceti uzávěrkami. V této kategorii velikosti jsou 

„šampiony“ farmy KOPECKÝ a VYJÍDÁČEK. I zde platí, 

že i ti níže uvedení v tabulce jsou stále špičkou ČR v PD. 

 

Zvolené rozdělení nejlepších stájí ČR krav s celoživotní 

produkcí nad 100 tisíc na 2 skupiny, podle velikosti, má 

i další důvod. Dokazuje totiž, že ŠPIČKOVOU PÉČI 

DOJNICÍCM LZE V ČR POSKYTNOUT STEJNĚ V MENŠÍ 

(třeba rodinné) FARMĚ, JAKO VE VELKÉ STÁJI. Není 

tedy žádný důvod útočit na charakter velkých stájí, jak 

se tomu v poslední době v ČR stává. Nezáleží na 

velikosti stáje, ale na lidech okolo a v ní…  

 



Podle počtu laktací 
Není to tak dlouho, kdy v sestavě stotisícových 

krav figurovaly jen krávy na osmé a vyšší laktaci. 

Nyní zde vidíme dokonce jednu po čtyřech a 7 po 

pěti laktacích. Není divu! Genetický pokrok i díky 

genomickému hodnocení zrychlil, krávy dojí stále 

více a přitom se daří nesnižovat složky a plodnost 

dcer. Šlechtění je stále komplexnější, většina 

nových vlastností souvisí se zdravím či odolností 

zvířat. Stále se lepší management. Ostatně v USA, 

odkud pochází většina nejlepších otců a matek 

býků, nyní drží rekord na jednu laktaci dojnice, 

která nadojila za 365 dní 35 460kg. Nejlepší velké 

stádo - SIEMERS HOLSTEINS FARMS, má za rok 

2019 u 2602 krav užitkovost 16 732kg a nejlepší 

malé - EVER-GREEN VIEW HOLSTEINS u 78 ks 

dokonce 17 656kg. Produkce půjde i nadále 

nahoru a k dosažení 100 tisíc litrů bude obecně 

potřeba stále méně laktací. O to ale nejde. Jde o co nejvyšší celoživotní užitkovost u všech krav. 
 

Nárůst počtu našich krav přes 100 tisíc i pokles počtu k tomu 

potřebných laktací, jdou i na vrub organizační změně. Od 

původního součtu počtu laktačních dní v normovaných 

laktacích (CELOŽIVOTNÍ UŽITKOVOST) se přešlo k počtu všech 

životních laktačních dní (CELOŽIVOTNÍ PRODUKCE). A to dělá 

v hodnocení velký rozdíl. Stačí se podívat do laktačního lístku 

zatím jediné krávy v ČR, která se může pyšnit, že nadojila více 

jak 100 tisíc litrů již za 4 laktace. Viz tabulka vpravo. Zatímco ve 

čtyřech normovaných laktacích nadojila 67 tisíc, při započtení všech laktačních dní za její život, je to o 825 

dní za 4 laktace více a v mléce navrch 33 520 kg. Majiteli se jistě zaplatila...  
 

Podle býků 
V tom, zda dokáže kráva za svůj život nadojit nad 100 tisíc litrů, hraje roli mnoho faktorů. Genetické založení 

je jedním z nejdůležitějších. Ani nejlepší sada genů nepomůže, pokud dojnice není v odpovídajícím prostředí 

a nemá v každodenním kontaktu s lidmi, vrstevnicemi a technologiemi provozu štěstí. Na to šlechtit nelze  
 

Z čistě genetického pohledu jsou rekordmanky v produkci dvojího typu. Většina z nich má lepší genetické 

složení díky rodokmenu plnému býků a krav s vysokou PHM, dobrou plodností dcer a případně i typu 

podporujícímu dlouhověkost. Tedy díky plemenářské práci. Na vlastnosti zdraví se v časech, kdy byly 

inseminovány matky zvířat, o kterých mluvíme, v ČR ještě nešlechtilo. Tak jak ale po generace šlechtíme na 

kvantitativní vlastnosti s aditivním účinkem genů, a tyto mají nejvyšší váhu i v selekčních indexech, roste 

schopnost krav dojit obecně a stoupá pravděpodobnost, že se geneticky nejlepším zvířatům podaří, 

především v nadprůměrných stádech, překonat třeba 100 tisíc litrů za život.     
 

Druhou skupinou rekordmanek, početně menší, jsou případy, kdy kráva nadojila rekordní množství spíše 

nečekaně, až navzdory svému rodokmenu. V tomto případě se často jedná o náhodný efekt rekombinace 

genů, který se ale na potomky nepřenáší. Ti budou většinou opět dojit jen v souladu se svým rodokmenem. 



Předpokladem k dosažení vysoké celoživotní produkce není jen samotná PHM. U býků s ní velmi často 

současně najdeme zápornou PH pro plodnost krav. Svojí roli sice, s vědomím toho jak sto tisíc litrů mléka 

„zacvičí“ s vemenem, stále hrají např. i tvarové vlastnosti vemene, ač menší, než jsme si mysleli. Je toho tedy 

mnoho, co podmiňuje dlouhověkou produkci, Proto šlechtíme na komplexní krávy, u kterých je 

předpoklad, že s nimi dosáhneme co nejvíce vysokých laktací. Druhým předpokladem je, aby jedinec neměl 

žádný závažný nedostatek, který může oslabit jeho odolnost. Tedy individuální připařovací plán. 
 

V ČR má spočtenou PHM, na podkladě více jak 700 dcer, 328 býků. Jen velmi malé skupině z nich (15 ks – 

4.5%) se ale podařilo do sestavy stotisícových krav v ČR prosadit aspoň 7 dcer (1% ze svých dcer). Mít aspoň 

7 dcer v sestavě byla hlavní podmínka pro naší analýzu. Pojďme se na tuto skupinu býků podívat podrobně. 
 

V tabulce níže jsou základní údaje o býcích. Pořadí býků zde je podle % jeho dcer v sestavě stotisícových krav. 

Modře jsou vyznačeni býci WWS. 

V podstatě jde o souboj genetiky 

WWS s ABS a o jejich dominanci. 

Mezi patnácti býky jsou hned 4 

registrovaní každou z těchto 

firem. 
 

Pokud se pak podíváme na podíl 

firem na býcích v původech těchto 

patnácti nejúspěšnějších býků 

v ČR, tak zde již zcela dominují 

WWS (58%), před ABS (18%) a 

Altou (8%). Současně je zde vidět, 

že existují linie, které lze spojovat 

s vysokou celoživotní produkcí 

v ČR více, než jiné.  
 

MALÝ EXKURZ DO MINULOSTI 

První linií je Ha-Ho Cubby MANFRED. Býk WWS ročníku 1991 má dodnes v USA PH pro PD +0.7 (!), 99% spol. 

Manfred je otcem hned dvou býků v tabulce (POTTER, OMAN) a otcem matky u dalších dvou (ALTON, 

ECONOM). Mimochodem ti poslední dva jsou bratři (Genoservis udělal svého času dobrý nákup).  

Manfred byl úspěšným otcem býků, ale jeho sperma nedostatkové a drahé. I proto má v ČR jen 239 dcer. 

Přesto má dceru (Dobronín Sharp) v sestavě stotisícových krav. Dcera z dovezeného embrya nadojila svého 

času za 2112 dní (7 laktací) 90760 kg a za 2504 dní produkčního života 100 245 kg. Její průměrný index stáda 

byl 115 a mezidobí 410 dní. Průměrný počet laktačních dnů dcer Manfreda v ČR je 1285.  

 

 VĚK DATUM DNŮ MLÉKO KG T+B Ind. stáda Věk/MD 

01 02/03 29.06.2004 305 10113 663 106 27/12 

02 03/02 16.06.2005 305 13593 849 125 352 

03 04/05 16.09.2006 282 12931 918 116 457 

04 05/05 21.08.2007 305 14860 894 128 339 

05 06/05 07.09.2008 305 11346 711 102 383 

06 07/09 08.01.2010 305 15058 874 124 488 

07 09/00 24.03.2011 305 12859 878 102 440 

MANFRED 



Druhým vlivným býkem v tabulce je Bis-May S-E-L MOUNTAIN, rovněž od WWS.  Je otcem Jesthera a otcem 

otce u Jammera, Altona a Economa. Vzhledem k ročníku narození 1987 již jméno Mountain mladším 

zootechnikům asi nic neříká. Jako otec býků dostal poměrně málo příležitostí a měl málo synů. I tak se 

v produkční dlouhověkosti dokázal prosadit jako málokterý býk. V ČR měl 460 dcer, s průměrným počtem 

1219 laktačních dnů. Nejlepší dceru měl asi na farmě Stříbrných. Vydržela 7 laktací, s výbornou užitkovostí i 

indexem stáda. Celoživotně nadojila (2584 dní) 100 436kg a je i v sestavě, o které je tento článek.  

 

 VĚK DATUM DNŮ MLÉKO KG T+B Ind. stáda Věk/MD 

01 02/05 12.09.2000 297 10070 684 129 29/22 

02 03/04 22.08.2001 305 13105 800 128 344 

03 04/05 26.08.2002 305 14264 896 127 369 

04 05/06 24.09.2003 305 13199 851 123 394 

05 06/07 12.11.2004 305 13682 806 123 415 

06 07/09 01.01.2006 305 12164 751 108 415 

07 09/02 05.06.2007 305 11554 728 102 520 

 

Oba plemeníci (MANFRED, MOUNTAIN), jsou důkazem, že i genetika hraje v v celoživotní produkci 

významnou roli. Bohužel, je mnoho býků, od kterých se prodaly až desetitisíce dávek, mají tisíce dcer a 

v sestavě stotisícových krav ČR mají pár dcer, nebo dokonce žádnou. Kvalitní genetika je tedy nutný 

předpoklad. Jak lze z pohledu genetiky tuto skupinu patnácti elitních býků charakterizovat?  
 

V tabulce jsou aktuální výsledky uvedených patnácti býků v ČR: 

 
 

Při hodnocení je důležité vzít v potaz, o jak staré býky jde (*1989-2003) a neporovnávat je s dnešními. Přesto 

je jejich průměrná PHM stále přes 600 kg (cca úroveň top 15% populace ČR dnes). Na druhou stranu to není 

překvapující. Bez dobré produkce dcer je dosažení výborné PD i celoživotních užitkovostí (pozor – není to 

totéž) obtížné. Najdeme zde ale býky s PHM nad 1000 kg (Econom, Win, Planet), stejně jako zhoršovatele 

mléka (Ramos, Jammer). Druhým klíčovým předpokladem pro PD, vedle mléka, je totiž plodnost krav. Co 

získává např. Econom na mléku, to ztrácí na plodnosti dcer krav (RPH 80). Naopak co ztrácí Ramos v mléce, 

to nahrazuje plodností dcer krav (RPH 115). Třetím předpokladem k tomu mít stotisícovou dceru je dostatek 

dcer. K sedmi a více dcerám v sestavě se nepropracoval žádný býk, který nemá aspoň 1289 dcer.  
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A-A WIN 395 1192 83 97 79 95 110 104 94 69 67 77 82 97 104

ALTON 1142 102 92 83 85 100 104 90 93 88 103 106 100 91

DIE-HARD 416 102 125 86 96 98 93 105 102 99 98 96 105 115

ECONOM 1647 92 80 81 87 94 95 103 63 65 79 99 85 89

FOREST 103 97 90 66 87 96 104 93 80 83 77 85 94 102

JAMMER -73 95 103 102 97 100 98 88 100 100 96 107 111 91

JESTHER 960 105 77 93 94 105 104 103 86 85 90 93 82 93

MALWOOD 220 118 102 88 86 97 103 94 70 70 95 69 72 96

OMAN 534 114 105 88 87 88 87 102 81 91 80 97 73 94

PLANET 1112 88 97 85 75 103 127 65 96 92 98 111 113 81

POTTER 336 98 94 79 85 102 96 84 99 100 99 103 89 116

RAMOS -300 130 115 97 101 105 93 90 95 95 96 87 80 98

SERMIONE 594 109 76 85 89 91 97 101 86 87 93 82 85 108

SID 81 84 85 85 111 92 72 75 90 68 83 106

ZEBO 99 84 92 96 109 119 69 73 81 73 76 111

Minimum -73 83 76 66 75 85 87 65 63 100 77 68 72 81

Maximum 1647 130 125 102 101 105 127 119 102 65 103 111 113 116

Průměr 606 103 96 85 89 98 85 95 84 85 90 91 90 100

MOUNTAIN 



V časech, kdy se rodily dcery býků v tabulce, panoval názor, že PD je významně podmíněna i končetinami a 

vemenem. V analýze se ale ukazuje, že ač tyto vlastnosti jsou důležité, při dobrém managementu a kvalitách 

stáje nejsou závažnou příčinou negativní brakace. Ostatně průměrná RPH celé skupiny pro nohy je 89 a jen 

jeden býk ji má nad 100. Divné? Něco tu nehraje? Mají dnešní býci skutečně lepší nohy? 
 

 Odpovědi se nabízí hned několik:   

 končetiny mohou nesporně na PD mít vliv. Ten je ale v podnicích s lepším managementem a welfare 

stájí minimalizován, zatímco v horších stájích může být i významnější příčinou předčasné brakace 

 hodnocení bonitéry se nezměnilo. V době, kdy byly dcery hodnoceny (1995 – 2010), byly odchov 

jalovic (např. hluboká podestýlka) i kvalita podlah stájí horší než dnes. Vnější prostředí poznamenalo 

fenotyp hodnocených končetin více, než jak je tomu dnes. V čase se vyvíjel i názor na ošetřování paznehtů 

 genetický trend lze spočítat a podle něj jsou nohy lepší než dříve. Částečně jde ale jen o automatickou 

následnost výpočtů PH v čase. Nicméně zkuste si sami dnes najít v nabídkách býka se špatnýma nohama  

 tam, kde se dělá systematicky individuální korekční připařovací plán, lze slabiny býka řešit volbou 

vhodné partnerky. Zbytek je v procesu dědičnosti už náhoda. I býk se špatnou PH má dcery s dobrými 

nohami a dobrý býk se špatnými. Čísla v tabulce jsou průměrem za všechny dcery, ne jen za ty stotisícové. 
 

Totéž pochopitelně platí i o vemenu. Nejhorší býk celé skupiny má RPH vemene 63 (Econom). Průměr skupiny 

je 84, jen 1 býk je nad 100. Econom má navíc hloubku vemene jen 65, Sid rozmístění předních struků 65, 

Malwood zadních 72 a Planet krátké struky 81. Potter naopak dlouhé 116. Bylo to příčinou brakace? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kvalita vlastností typu býka tedy není pro PD a celoživotní produkci dcer rozhodující a dá se kompenzovat 

připařovacím plánem. Jediné, co z tabulky vyplývá jednoznačně, je že všichni býci mají jen průměrný a často 

i podprůměrný tělesný rámec dcer. Někdy až výrazně (Forest 66). Bylo by jistě zajímavé analyzovat podrobně 

bodové hodnoty za jednotlivé vlastnosti LP u všech stotisícových krav. Ale tolik času nemáme.         

 



Abychom vše demonstrovali aspoň na jednom případě, vybrali jsme PLANETA. Psát o něm je tak trochu 

„nošení dříví do lesa“, většina chovatelů ho zná a řada i používala. RPH pro nohy má 75, postoj z boku 127 

(šavle), pazneht 65 (velmi plochý). Kdo by řekl, že skončí na 7. místě? Podívejme se, jak dopadlo srovnání 

hodnot celoživotní produkce průměrného mezidobí, typu a lineárního popisu u sedmi jeho dcer ze sestavy 

stotisícových krav a jejich matek. Zopakujeme charakteristiku PH Planeta v ČR (modře klady, červeně zápory): 

- výborný zlepšovatele mléka, přes vysokou produkci ale nezhoršuje plodnost svých dcer – krav 

- dcery bývají středního rámce, se šavlovitějším postojem končetin a plochým paznehtem. Přes vysokou 

produkci drží dcery solidní hloubku vemene. Struky jsou kratší   
 

A nyní porovnání dcer Planeta ze sestavy a jejich matek, včetně RPH otce: 

 
 

Dcery Planeta mají oproti matkám výrazně zlepšenou celoživotní produkci, aniž by to mělo vliv na mezidobí. 

Dále viditelně lepší vemena – díky mírně lepšímu upnutí vepředu, výšce upnutí, přes o dost vyšší produkci 

mají nezměněnou hloubku vemene. Mají naopak horší končetiny, především plošší pazneht a šavlovitější 

postoj. Dále kratší struky. Ve všech případech mají stotisícové dcery Planeta střední či menší tělesný rámec.  
 

I v případě výše uvedené malé skupiny se ukazuje, že záporná hodnota jednotlivých znaků lineárního popisu 

není překážkou vynikající celoživotní užitkovosti, pokud mají dcery vysokou produkci a dobrou plodnost. 

Projev dcer zcela odpovídá PH otce.  
 

PH PRO PRODUKČNÍ DLOUHOVĚKOST NENÍ PŘÍMÝM UKAZATELEM CELOŽIVOTNÍ PRODUKCE 

Hodnocení PD v ČR je bohužel trvale zavádějící. Chovatelé mají pochopitelně zájem o hodnoty u aktivních, a 

tedy mladších býků. Právě na začátku kariéry býka, nejpozději hned po prověření, jsou přece tito býci 

používáni chovateli. Starší anebo již mrtvé býky používá málokdo. Zatímco u mladých býků jsou ale hodnoty 

PH nadhodnocené a zvyšují riziko chovatele, u starších jsou podhodnocené. Přitom u těch starších již známe 

definitivní počet laktačních dní i počtu dcer býka.  
 

To ostatně potvrzují i hodnoty býků, kteří mají 

nejvíce stotisícových dcer v ČR, ačkoliv tyto dcery 

jsou jen malým vzorkem a nelze podle toho 

paušalizovat. Nicméně posuďte sami: 
 

Komentář: 

Až na Planeta mají již všichni býci většinu dcer v ČR 

vyřazených. Vzhledem k jejich ročníkům narození 

je to pochopitelné. Žijící dcery jim ještě mohou 

vylepšít konečný počet laktačních dní dcer za život. 

U většiny býků nepatrně, u Ramose, Sermione, 

Pottera více, u Planeta hodně. To vše ale ještě nic 

nevypovídá o celoživotní produkci dcer. Samotná 

PD ji spolehlivě neukazuje. 

TYP NOHY VEMENO Tělesný Ml. ZÁĎ ZÁĎ NOHY NOHY NOHY VEM VEM VEM STRUKY STRUKY STRUKY PHM PLD-K

celkem celkem celkem rámec typ sklon šířka zezadu z boku pazneht přední up výška vem hloubka vem přední zadní délka celož. Prod. MD

PLANET - sám 97 75 96 85 112 94 107 103 127 65 95 98 92 111 113 81 1112 97

dcery Planeta 81.7 79.9 82.9 4.9 5.6 4.9 5.4 5.9 5.3 4.6 6.1 6.6 6.3 4.7 6.6 3.9 107064 390

matky dcer Planeta 80.6 82.1 79.6 4.7 5.7 5.1 4.9 6.6 4.3 5.3 5.4 5.7 6.3 6.0 6.1 4.4 38824 394

Rozdíl oproti matkám 1.1 -2.2 3.3 0.2 -0.1 -0.2 0.5 -0.7 1.0 -0.7 0.7 0.9 0.0 -1.3 0.5 -0.5 +68240 +4

Slovní charakteristika lepší horší dost lepší širší víc plochý lepší lepší lepší kraší o třídu lepší
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A-A WIN 395 85 99.4 1112 24 1.86 1122

ALTON 94 99.1 1264 12 0.88 1272

DIE-HARD 98 99.3 1284 9 0.64 1293

ECONOM 88 98.4 1134 1 0.05 1147

FOREST 94 98.5 1209 0 0.00 1225

JAMMER 90 97.1 1129 72 3.62 1158

JESTHER 84 99.9 1074 9 0.34 1081

MALWOOD 84 99.8 1074 11 0.47 1079

OMAN 93 99.1 1268 17 0.28 1282

PLANET 96 84.3 1082 365 6.20 1123

POTTER 100 95.9 1246 55 1.17 1276

RAMOS 100 98.4 1302 31 0.79 1325

SERMIONE 86 99.2 1106 40 0.79 1122

SID 89 99.8 1120 8 0.11 1131

ZEBO 92 99.8 1147 8 0.13 1156

Minimum 84 84.3 1074 0.00 1079

Maximum 100 99.9 1302 6.20 1325

Průměr 92 97.9 1170 1.10 1186



Předpokladem pro dobrou PD je dobrá plodnost krav. Ta je i podmínkou dobré celoživotní produkce. Pokud 

býk nemá obojí v souladu, mnoha stotisícových dcer se nedočká. PH PD není o výši celoživotní produkce 

mléka, ale o rezistenci dcer nástrahám vnějšího prostředí a takové užitkovosti, aby jste dceru nevyřadili. 
 

V tabulce uvádíme top 10 býků (700 dcer) ČR podle počtu celoživotních laktačních dnů dcer - žlutě: 

 PUVJMENO                       JMENO            PHM PLD - KRAV RPH PD ČR STOTISÍCOVÝCH   DCER STAD DCR VYR % VEK VYR 

RAMOS                          RAMOS            -300 115 100 9 (0.5%) 1969 236 1938 98 1302 

JOINTIF BE                     JOINTIF BE       957 100 99 2 (0.1%) 1298 136 1297 100 1287 

REGANCREST RBK DIE-HARD     DIE-HARD         416 125 98 17 (1.3) 1264 104 1255 99 1284 

NORZ-HILL FORM WIZARD       WIZARD           242 130 98 3 (0.3%) 1001 117 1001 100 1284 

URNIETA ZELATI II           ZELATI           -286 86 96 4 (0.2%) 1867 164 1859 100 1268 

O-BEE MANFRED JUSTICE       O MAN            534 105 93 16 (0.9%) 1801 124 1784 99 1268 

BO-IRISH ALTON              ALTON            1142 92 94 14 (1.0%) 1374 92 1362 99 1264 

HARPET OSCAR 19                HARPET OSCAR 19  45 106 97 2 (0.03%) 7461 640 7434 100 1261 

 

Jak vidno, ve špičce jsou býci, kteří mají nejvíce stotisícových krav v ČR (zeleně), stejně jako ti, kteří mají, přes 

velký počet dcer, vzhledem k nižší produkci či horší plodnosti, takových dcer minimálně. Ačkoliv zde vidíme 

10 býků s nejvyšším počtem laktačních dnů, jejich RPH pro PD (fialově) je v jednom případě 100 a v ostatních 

méně . Problémem je, že i takové PH PD jsou součástí SIH…  
 

Pro úplnost, závěrem ještě pocta 3 dalším býkům. Ti se do tabulky TOP 15 nedostali, protože mají v sestavě 

stotisícových krav jen 3-4 dcery a i celkově méně dcer. Přitom ale mají zdaleka nejvyšší procento úspěšnosti.  

A pochopitelně  - i u nich mají nejsilnější zastoupení v původu WWS…  

PLEMENÍK ROČNÍK DCER V TOP % AKTIVNÍ FIRMA OTEC OTEC OTCE OTEC MATKY OTEC BÁBY 

MASCOL 2000 629 4 6.4 2 GGI Mtoto Prelude Rudolph Mascot 

SOCRATES 2002 475 3 6.3 2 MTS Blitz Emory Prelude Southwind 

SUPER 2004 1738 4 2.3 3 CBS-G Boliver Amel Oman Juror 

 

Vzhledem k tomu, že v ČR PH pro PD dodnes neumíme správně spočítat a lavírujeme s různými „třetími 

cestami“ (riziková funkce, zdravotní znaky apod.), bylo by nejlepším a nejrychlejším řešením využít u většiny 

býků hodnot MACE, a to jak u testantů, tak prověřených býků. To by pak zpřesnilo i SIH. 
 

Celoživotní užitkovost dcer i PD býků jsou ekonomicky klíčové vlastnosti. Šlechtit na ně je obtížné, protože 

jsou multifaktoriální a obě nejdůležitější vlastnosti (produkce, plodnost dcer krav) jdou proti sobě. I proto je 

ale potřeba k PH pro tyto vlastnosti přihlížet při každé volbě býků do připařování. 

Ještě složitější je to s plemenicemi. U každé extrémně dobré dcery pro selekční vlastnost jakou je PD, lze u 

potomků očekávat spíše zhoršení. Vyplývá to opět z multifaktoriálního charakteru PD i z přesnosti naší 

selekce. Jako příklad si uveďme jedinou krávu v ČR, která dosáhla 100 tisíc kg již za 4 laktace – Ostřetín TAHITI 

11. Samotný famózní výsledek této krávy je překvapením, přihlédneme-li k tomu, že její otec LOBBY má PHM 

+468, PLD-K 101 a PD 92. V průměru má u 595 prvotelek 8610 kg, u 383 druhotelek 10 083 kg a u 221 krav 

na 3. laktaci 10710 kg. Matka Lobbyho dala tři laktace. Matka samotné Tahiti 11 čtyři laktace a má ještě jednu 

dceru (bez laktace). Jde tedy o výsledek šlechtění či štěstí (náhodná rekombinace genů)?  
 

Tahiti 11 dala za svůj život 3 jalovičky, tu první neživě. 
*druhá dcera, po POLLEDSTAR, dojila obdobně dobře jako matka, ale dožila se jen dvou ukončených laktací. Dala 2 vnučky. Ta 

první, po SUNWAY, dojí o dost méně než matka i bába, ta druhá, po BOARD, je nadějnější.  

*třetí dcera, po SUNNYDAY, své matce a sestře naprosto nestačí produkcí - za 3 laktace má zatím 35 588, resp. 39 008 kg. I její 

dcera, po ULSAN, dala na 1. laktaci jen 9510 kg, druhá laktace nicméně začíná lépe. 
 

V praxi to bohužel nefunguje tak, že na špičkově dojící krávu dáme kvalitního býka a potomek bude ještě 

lepší. Natož když použijeme jen průměrného býka. Naopak ale i průměrným rodičům se může výjimečně 

narodit špičková dcera, ale ta pak zpravidla na své potomstvo svoji superioritu nepřenese.  

Věnujme proto klíčovým vlastnostem pro ekonomiku vašeho chovu pozornost při každé selekci 

býků pro vaše stádo. Ať již v rámci vámi zvoleného komplexního selekčního indexu či i samostatně.     



 

 

 

PROVĚŘENÍ PHM+PL Dováží se do ČR 

Top 5% 10 Altatopshot, Frazzled, Rocketfire, Jedi, Salvatore Rc, Dynamo 

 

Zdroj: Mirek Novotný, MTS 

 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

PROVĚŘENÍ PHM+DPR Dováží se do ČR 

Top 5% 0 Žádný 

Top 10% 3 Žádný 

Top 20% 11 Baylor, Altarecoil, Resolve 

PROVĚŘENÍ PHM+DPR+PL Dováží se 

Top 5'% 0 Žádný 

Top 10% 3 Žádný 

Top 20% 11 Baylor, Altarecoil, Resolve 
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V kombinaci:  
PHM + PLODNOST DCER +  DLOUHOVĚKOST 

NAPROSTO JEDINEČNÝ PROVĚŘENÝ BÝK… 

RESOLVE 

FRAZZLED 

V kombinaci:  
PHM + PRODUKČNÍ DLOUHOVĚKOST 

NAPROSTO JEDINEČNÝ PROVĚŘENÝ BÝK… 

ROCKETFIRE 

V kombinaci:  
PHM + PRODUKČNÍ DLOUHOVĚKOST 

NAPROSTO JEDINEČNÝ PROVĚŘENÝ BÝK… 

Bonus navíc?  
Bezkonkurenční SB… 

Bonus navíc? Bezkonkurenční BÍLKOVINA… 
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