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MTS TRADIČNĚ S NEJVYŠŠÍ RPH VLP V ČR 
Analýza potvrdila obecně nejlepší březost u firem dovážejících dávky ze severní Ameriky 

 

PH PRO VLASTNÍ PLODNOST BÝKŮ – DŮLEŽITÁ, ALE I PŘECEŇOVANÁ ČI PODCEŇOVANÁ 

Vlastní plodnost býků patří mezi nejdůležitější kritéria výběru býků. Z pohledu, jak s PH pro vlastní plodnost 

pracují chovatelé a prodejci, je ale poněkud specifická. 
 

Specifičnost je dána např. tím, že ačkoliv jde o důležité selekční kritérium, nenajdeme ji jako součást 

žádného selekčního indexu. Chovatelé při volbě býků s PH pro VLP pracují podle principu „nezávislých 

výběrových úrovní“. Zatímco tedy býky volí podle hodnot komplexních selekčních indexů (TPI, NM, DWP, 

SIH apod.), u skupiny vybraných býků pak ještě posuzují podle PH pro VLP. Měli by to dělat i podle výše 

koeficientu spolehlivosti této PH, v souladu se známým pravidlem: „podle hodnoty PH rozhodni, zda býka 

chceš použít, podle spolehlivost PH pak kolik dávek si můžeš dovolit použít“.  

 

Proč vlastně samotnou PH VLP nenajdeme jako součást indexů? Jednak, ač jde o kvantitativní vlastnost (což 

lze pro zjednodušení definovat tak, že jedince lze podle jejich PH VLP seřadit do kontinuálního pořadí, od 

nejlepšího, po nejhoršího), její hodnocení je odlišné od ostatních vlastností. To má na svědomí binomický 

charakter hodnocení, kdy existují jen dva výsledky dopadů každé inseminace – BŘEZÍ  , JALOVÁ ☹. 

V případech, kdy dojde po zabřeznutí např. k embryonálnímu odúmrti, si býk bohužel zasloužený plusový 

výsledek do svého hodnocení nepřipíše. Na to, zda plemenice zabřezne, má navíc vliv nepřeberné množství 

dalších, nekontrolovatelných a hodnocením nepostižitelných vlivů, které většinou nejsou geneticky 

podmíněny. I proto je vlastní plodnost býka označována jako multifaktoriální a její h2 je mimořádně nízká. 

 

V tabulce (zdroj: Mel DeJarnette, NAAB 

Technical Conference 2010), jsou uvedeny 

faktory, které mají vliv na výsledek 

inseminace. Najdeme zde vlivy genetiky, 

výživy, stájového prostředí, pitné vody, 

zdravotního stavu krávy, léčiv, stresu, 

načasování inseminace, inseminátora, 

synchronizačního protokolu, producenta 

dávek, kontrolního schématu, stáje, osob 

skladujících dávky, evidence, počasí, 

podnebí, výše užitkovosti, fáze laktace 

atd.   
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Příčin, proč dochází třeba k abortu, je mnoho (tepelný stres, zdravotní problémy, toxiny apod.), jen některé 

jsou i geneticky podmíněné. Stačí uvést haplotypy ovlivňující plodnost a genetickou recesivní vadu HCD. 

Pozornost je v tomto případě věnována především pěti haplotypům, které se v populaci vyskytují s různou 

frekvencí a mají odlišný projev. Např. pro USA byla uváděna v roce 2020 jejich následující frekvence 

v populaci – HH1 (1.28%), HH2 (1.21%), HH3 (2.64%), HH4 (0.23%), HH5 (2.39%). Haplotypy a jejich projev 

jsou na sobě vzájemně nezávislé a v dominantně homozygotním stavu způsobují embryonální odumření 

plodu či jeho sníženou přežitelnost při nebo po narození. Viz tabulka níže. 
 

Ztráty telat po porodu mají pro chovatele větší ekonomický dopad než aborty. U jedince může dojít 

k projevu HCD v jedné, dvou či všech časových variantách (abort, ztráta okolo porodu, uhynutí v prvních 

týdnech). Jen v USA jsou celkové roční ztráty v důsledku HDC odhadovány na 10 mil. $, nejvíce u plemene 

Ayrshire, nejméně u Holštýna. Efektivním řešením problému s HCD by bylo např. využití genetických 

modifikací, zde ale zatím stojí v cestě negující vliv neodborné veřejnosti a strach politiků.     

 

Dále se VLP býka vyznačuje téměř nulovými korelacemi s ostatními vlastnostmi, a to i těmi v selekčních 

indexech. Není možné na ni selektovat přes korelace s jinými vlastnostmi a je nutné ji posuzovat 

samostatně.  

 

NADHODNOCENÍ, PODHODNOCENÍ VLP V OČÍCH CHOVATELŮ 

V učebnicích se dočteme, že vliv býka (inseminační dávky) na zabřeznutí je 1 %. Nesporně to platí v 

případě, kdy má inseminační dávka v okamžiku inseminace plnohodnotnou oplozovací schopnost* (což je 

„terminus technicus“ pro stav, kdy vše ostatní, co souvisí s oplodněním plemenice, je v pořádku, a tedy 

dojde díky inseminaci ke koncepci). Ani nejplodnější býk ale neuspěje, pokud „okolnosti“ v pořádku 

nejsou. Ale platí to i naopak. Pokud je oplozovací schopnost dávky nulová (limitovaná), nejčastěji 

v důsledku chyb při skladování, překládání a přípravě dávky na inseminaci, nepomohou ani optimální 

„okolnosti“. Proto je důležité věnovat jakémukoliv kontaktu s inseminační dávkou - od okamžiku výroby, 

do okamžiku inseminace (předpokládejme provedené bezchybně), maximální pozornost a minimalizovat 

všechna rizika poškození. 

 

Očekávání chovatele o počtu zabřezlých po inseminaci 

mnohdy neodpovídá realitě, a ačkoliv výjimka existuje, 

statistiky platí. To lze opět dobře ukázat na následujícím 

příkladu, jehož autorem je Dr. Mel DeJarnette. 

Vidíme tam, že při použití býka s hypoteticky 100 % 

březostí, ve stádech s březostí po 1. ins. dlouhodobě 

v průměru 30 %, dostaneme nejčastěji výsledek 26.7 % (3 

z 10) a dalšími nejfrekventovanějšími výsledky budou 2 či 

4 zabřezlé z deseti. Průměr z těchto 7 výsledků je 29.5 %... 

Nikdy nedosáhneme 9 či 10 březostí, vliv ostatních faktorů 

to nedovolí. Zato ve 12.1 % dostaneme jen jednu březí a 

v 2.8 % dokonce žádnou (souběh opravdu zcela nepříznivých ostatních faktorů). Oplozovací schopnost 
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dávky byla přitom ve všech případech stejná a nekompromitovaná, ale vliv ostatních faktorů je 

dominantní. 

Jiným způsobem lze dokumentovat závislost výsledné březosti na tom, co se dělo před inseminací 

následující tabulkou, jejímž autorem je opět Mel DeJarnette. Na statistickou pravděpodobnost, že 

výsledkem inseminace bude březost, se lze podívat i jako na pravděpodobnosti, se kterými dostaneme 

různé výsledky, pokud si v dostatečném počtu hodíme 4 mincemi. Každá mince přitom vyjadřuje jeden z 4 

hlavních podmínek, aby došlo k březosti. Jak jsme si již vysvětlili, „březost“ má binomický charakter 

(výsledek je jen ANO či NE), a tak lze použít příklad s mincemi, neboť i mince má 2 strany. Ostatně 

reprodukce je „o penězích“.  
 

 
 

 

1. „ID“ je oplozovací schopnost dávky, varianty jsou plnohodnotná (+), neplnohodnotná (-) 

2. „stav plem.“ je reprodukční stav plemenice v okamžiku inseminace, tedy po stránce zdravotního 

stavu, kondice a reprodukční způsobilosti – plnohodnotná (+), neplnohodnotná (-) 

3. „načas. ins.“ je přesnost načasování inseminace – plnohodnotná (+), neplnohodnotná (-) 

4. „stav ID“ je výsledek zacházení s ID během skladování a přípravy na inseminaci, tedy udržení 

hranice její původní maximální oplozovací schopnosti – plnohodnotná (+), neplnohodnotná (-)   

 

 
Výše uvedený příklad je pochopitelně zjednodušený i proto, že každý z uvedených 4 faktorů má spojitý 

charakter jako kvantitativní vlastnosti, a mezi např. reprodukčně naprosto zdravou a naprosto neplodnou 

plemenicí je velké množství variant projevu. Ale i tak je z tabulky jasné, že 100% úspěchu může existovat 

jen u jedince, nikdy ne většího stáda. Čím složitější je v podniku dosáhnout u všech faktorů ideálního 

stavu, tím pravděpodobnější je horší výsledek březosti. Jak víme, např. jalovice nejsou tolik zatíženy 

zdravotními problémy a už vůbec ne dopady produkce mléka, a proto mají v průměru vyšší březost. Naopak 

„ID“  „stav plem.“ 
ID   

„načas. ins.“    „stav ID“    
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u krav je to obtížné skloubit, a proto se pohybujeme s březostí daleko níže. Důležité je si uvědomit 

obrovskou rezervu, kterou v oblasti reprodukce stále máme a hledat cesty, jak ji můžeme zlepšit.          

 

Řada chovatelů při výběru býků podle PH (RPH) pro vlastní plodnost podceňuje či zcela opomíjí, že hodnotu 

PH lze posuzovat jen v relaci k spolehlivosti PH. V podmínkách ČR je to o to komplikovanější, že namísto 

koeficientu spolehlivosti (0-99 %), se kterým jsou chovatelé zvyklí pracovat u ostatních vlastností, mají 

k dispozici ve vyhledávači Plemdatu jen N1 (počet inseminací). To je mnohem abstraktnější informace.  
 

Stanovit počet inseminací, od kterého již lze očekávat RPH za dostatečně spolehlivou, není lehké a 

jednoznačné. Je rozdíl, zda jde o inseminace jalovic či krav, či zda je jich z celkového množství: 

* málo v málo podnicích (nízká vypovídací schopnost PH, vysoké riziko, lepší je použít jen pár dávek býka) 

* hodně v málo podnicích (tím pádem je větší vliv výše popsaných vnějších okolností a menší spolehlivost) 

* málo v hodně podnicích (o něco objektivnější informace a předpoklad vyšší opakovatelnosti výsledku) 

* hodně v hodně podnicích (což je nejlepší, ale dosáhne toho jen málo býků a většinou už nejsou aktivní)  
 

Pokud tyto pravidla neznáme či nedodržujeme, dochází zákonitě k podhodnocení či nadhodnocení býka 

jeho dosud málo spolehlivé PH (RPH). To lze demonstrovat na následujících grafech modelu vývoje RPH 

vybraných býků v praxi ČR. Levý graf je pro taktiku výběru býků do stáda mnohem důležitější, protože 

ukazuje vývoj RPH pro VLP u býků, s jejichž 

inseminací v ČR se teprve začalo. Což je mezi chovateli velmi využívaná skupina býků, ať už se jedná o 

testanty či býky prověřené v zemi prvotního nasazení, ale v ČR dosud bez inseminací. Z grafu je vidět velká 

nestabilita hodnoty RPH až do okamžiku, kdy býk dosáhne cca 500 a více inseminací. 
 

Např. pokud uvěříme u žlutého býka, že je jeho RPH +120 při 100 inseminacích již dostatečně spolehlivá a 

půjdeme do většího množství jeho dávek, tak později asi s rozhodnutím spokojeni nebudeme. Jak vidno 

RPH tohoto býka s rostoucím počtem inseminací spadla a stabilizovala se až při cca 1000 vyhodnocených 

inseminací, a to na průměrné hodnotě RPH. Naopak světle zelený býk má první RPH mizernou (95), ta ale 

s počtem inseminací až do cca tisíce trvale roste a pak se stabilizuje na výborné úrovni RPH nad +115. Proč 

byl náběh jeho RPH tak nízký? První inseminace nejspíše proběhly v podniku(cích) s podprůměrným 

managementem reprodukce, inseminovalo se dělenými dávkami atd. Prostě „okolnosti vnějšího prostředí“. 
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Z grafu vidíme, že použít ve stádě býka ve větším množství bez rizika lze až když má cca 700 inseminací. 

Proč dochází k mírnému poklesu RPH i u býků s několika tisíci a více dávkami? Býk mezitím geneticky klesá 

v pořadí, přestává již být volbou na 1. inseminace, dávky se dělí atd. Oplozovací hodnota vyrobené dávky 

každého býka v grafu je přitom po celou dobu použití (měsíce, roky) předpokládejme obdobná. 

 

Odlišný charakter PH (RPH) VLP a absence této PH v selekčních indexech tedy obojí souvisí s odlišným 

způsobem hodnocení vlastnosti oproti ostatním a absencí významnějších korelací s ostatními vlastnostmi, 

ale i s tím, že u vlastní plodnosti býků nelze spolehlivě hodnotit pokrok populace v čase.  

 

ODLIŠNOSTI INTERPRETACE PLEMENNÉ HODNOTY PRO VLP 

Vrátíme-li se do školních let, pak plemenná hodnota je číselné vyjádření odhadu genetického založení 

jedince (genotyp), vyjádřené odchylkou v užitkovosti jedince (potomků) od průměru vrstevníků 

(populace). V ČR jde v případě PH o číslo, které vyjadřuje celý genetický potenciál hodnoceného jedince, 

tedy v podstatě chovnou hodnotu jedince (BV – breeding value). Tu ale otec na potomka nepřenese. 

Potomci zdědí od otce ve skutečnosti jen 50 % svého genetického založení. Druhou polovinu mají od 

matky. Naopak v USA PH číselně vyjadřuje již jen 50 % chovné hodnoty jedince a mluvíme o vyjádření toho, 

co býk přenáší na potomka (PTA - predicted transmitting ability). Vyjádření amerických PH v ČR 

(zdůrazňujeme vyjádření, protože porovnávat PH mezi zeměmi napřímo nejde) je ale ještě komplikováno 

odlišnými jednotkami.  

 

Zjednodušený příklad? Řekněme, že PH býka je +1000, (o 1000 jednotek lepší než průměr populace býků). 

V ČR (PH) bude u býka uvedeno +1000 kg, v USA (PTA) +500 lbs. USA nepoužívají kg, ale libry a 1 libra = 

2.21 kg, musíme proto, pokud chceme vyjádřit americkou PH v kg, provézt přepočet z liber na kg.  

Vyjádřením plemenných hodnot z jedné země (USA) na bázi jiné (ČR) se zabývá Interbull, jehož hodnocení 

bere v potaz i postižitelné faktory a odlišnosti v mezinárodně koordinovaném hodnocení. 

Uveďme si příklad z praxe: 

DUKE (v ČR NEO-614), mléko: PTA USA: +2308 liber (spol. 99 %) PHM ČR: +2028 kg (spol. 99 %)      

Chovatel si ale odlišnostmi v číslech hlavu lámat nemusí. Z pohledu jeho zájmu – PH by měla sloužit pouze 

k tomu, aby si mohl pro vlastnost, která ho zajímá, udělat pořadí těch býků, z nichž vybírá pro své stádo. 

K tomuto účelu slouží dobře RPH (relativní PH), ze které lze snadno usoudit, zda je býk zlepšovatel.  

 

V případě PH pro VLP je ale interpretace jiná než u ostatních vlastností šlechtění. Proto bylo dobré zmínit 

pojetí „PH“ v předchozí části. I vzhledem k všemu výše uvedenému nepatří VLP býků mezi vlastnosti, jejichž 

hodnocení je mezinárodně harmonizované Interbullem, neexistují přepočty hodnot VLP mezi zeměmi. 

Chovatelé v ČR mají k dispozici u býků z USA nejprve hodnocení v USA (SCR) a následně, se zpožděním i 

RPH VLP v ČR. Z více jak 30 let praxe lze konstatovat, že až donedávna platilo, že mezi hodnotami 

jednotlivých býků v USA a pak v ČR byla pozitivní korelace a hodnoty z USA (v porovnání s průměrem 

populace) byly v ČR občas dokonce o něco lepší (např. z důvodů vlivu nižší užitkovosti v ČR). To ale již 

neplatí a řekneme si i proč. Nejprve ale k jednotlivým národním hodnocením. 

 

SCR – SIRE CONCEPTION RATE (USA) – zdroj: USDA 

Hodnocení zavedla USDA v roce 2008, dříve pod označením ERCR.  V jeho aktuální podobě se soustředí na: 

 Faktory spojované s býkem (koef. Inbreedingu býka, koef. Inbreedingu vzniklého embrya, stáří býka, 

faktor firma & rok, efekt býka samotného (sperma) 
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 Faktory spojované s připouštěnou plemenicí (stádo & rok & pořadí laktace & plemenářský status 

plemenice, oblast USA & měsíc a rok, pořadí laktace, pořadí inseminace, interval mezi inseminacemi, 

věk krávy, standardizovaná užitkovost, efekt krávy (genotyp, fenotyp)    

Do hodnocení je zahrnuto jen prvních 5 laktací krávy a maximálně 7 inseminací během laktace. Aby byl býk 

hodnocen, musí mít za poslední období (3 měsíce) aspoň 100 hodnocených inseminací, v minimálně deseti 

stádech. PH je vyjádřena v procentech, jednotkou je desetina procenta, průměr je 0. Jako u každé PH platí 

konkrétní hodnota jako porovnání s průměrným jedincem hodnocené populace.  

 

Interpretace SCR pro chovatele: 

Hodnota SCR +2.0 (spol. 99 %) znamená, že při dostatečném počtu inseminací býka v průměrně 

březnoucím stádě populace (tedy USA, dlouhodobě březost stáda po 1. ins. 30 %) lze se spolehlivostí 99 % 

očekávat, že březost po první inseminaci bude 32 %. Pochopitelně, že při malém počtu inseminací to 

neplatí (např. při 1. inseminaci to bude 0 či 100 % apod.)  .  

 

Naše zkušenost s přesností SCR byla mnoho let velmi dobrá a platilo, že pokud měl býk v USA dobrou 

hodnotu SCR, měl ji následně i v ČR. Býci, kteří měli jen průměrnou či podprůměrnou hodnotu, pokud jsme 

takového býka vůbec dováželi (např. Bookem), měli v ČR výsledky sice také podprůměrné, ale spíše o něco 

lepší než v USA. Bohužel v posledních letech to neplatí a naši konkurenti v katalozích raději hodnoty SCR 

neuvádějí.  MTS volí tradičně cestu „nebudeme nic skrývat či manipulovat a raději zákazníkovi vysvětlíme, 

proč tomu tak je,“ a tak v našem katalogu i na webu hodnoty SCR najdete. U testantů ale s poznámkou: 

„hodnota SCR ovlivněna sex. spermatem“. Co se za tím skrývá? 

 

V posledních letech se programy testace některých firem v USA uzavřely, k nejlepším testantům se 

v předstihu dostanou jen partnerská stáda a u prvních inseminací testanta je stále vyšší podíl sexovaného 

semene, protože je potřeba od testanta dostat do KD co nejrychleji a co nejvíce dcer. To ale znamená, že i 

v předstihu první hodnocená březost býka je rovněž ve stoupajícím procentu po sexovaném spermatu. 

Toto % je mezi jednotlivými býky a firmami odlišné. Sexované sperma, přestože v důsledku inovací má 

postupně lepší výsledky, má stále kompromitovanou březost oproti konvenčnímu. Na to pak doplácí 

v hodnocení býci, u nichž je vyšší podíl sexovaného semene v rámci prvních několika set inseminací. 

První hodnoty SCR takových býků začínají často zápornou hodnotou. Jakmile má pak býk tisíc a více 

inseminací, hodnota SCR se začne postupně u většiny býků normalizovat. Podobně jako v ČR i v USA 

platí, že inseminace sexovaným spermatem se do hodnocení VLP nemají zahrnovat, ale stejně jako v ČR, 

řada inseminujících osob (z řady důvodů) toto pravidlo nedodržuje a nevyznačí do hlášení, že šlo o 

sexované sperma. V okamžiku evidence provedené inseminace je zaznamenána jako kdyby se jednalo o 

konvenční sperma. Tedy zatím nekorigovatelná nepřesnost v hodnocení. V USA o tom pochopitelně vědí, 

ale v podstatě to v rámci hodnocení SCR nelze řešit a obecně se předpokládá, že v krátké budoucnosti se 

bude inseminovat téměř jen sexovaným spermatem, a tím se problém sám vyřeší. V ČR je situace 

odvozená, ale obdobná. 

 

Z tohoto důvodu nahradila řada našich amerických konkurentů informaci o hodnotě SCR raději vlastní 

ikonkou, která má na podkladě vnitrofiremních analýz indikovat, kteří býci firmy mají aktuálně předpoklad 

nadprůměrné březosti, a to dokonce i u sexovaného spermatu. Ikonka tohoto typu sice nenahradí 

informaci charakteru PH a není spojená s informací o % spolehlivosti takového hodnocení, ale při 

vyhledávání býků s nejlepší březostí může být celkem věrohodným indikátorem, ačkoliv je především a i 

komerčním nástrojem. Ono o mnoho ale nejde, protože žádná z firem si nedovolí poslat do terénu (v USA, 

na export) sperma, které by nesplňovalo dostatečné parametry pro dosažení koncepce. Mezi firmami 
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jsou v průměrné březosti býků kvalitativní rozdíly a konkrétní výsledky v ČR uvádíme v další části tohoto 

článku.   
 

 
RPH VLP ČR 

Informace je prezentována v odlišné formě (RPH, průměr 100), což je v ČR tradiční a z pohledu chovatele 

možná i lepší forma interpretace, protože má chovatel na první pohled představu, jak dobrý býk v souboru 

ostatních býků cca je. Jak jsme si již vysvětlili, věřit přesnosti odhadu můžeme až v okamžiku, kdy má býk 

vyšší počet inseminací, ideálně 1000 a více. RPH VLP i počet inseminací (N1) najdeme v prohlížeči 

Plemdatu.  Existuje i hodnota koef. spolehlivosti této RPH, ale tu najdeme jen v souborech komplexních PH. 

Aktuálně tam najdeme 4510 býků se spol. větší než 0, z toho drtivá většina již nežije či nejsou aktivní.   

 

Pro zajímavost a pro chovatele, kteří k hodnotám spolehlivosti správně přihlížejí, tak hodnotu 99 % mají 

jen býci, kteří mají v ČR minimálně 8200 inseminací u krav a 10 855 u jalovic. K hodnotě 90 %, která je již 

celkem solidní, pak 1028 u krav a 1154 u jalovic. Spolehlivost se nicméně nepočítá jen z počtu inseminací, 

vliv na ní obecně má i počet stád, a tedy poměr počet inseminací/1 stádo. Na spolehlivost 75 % je potřeba 

minimálně 339 inseminací u krav a 381 u jalovic. Býk se 100 inseminacemi u krav má spolehlivost cca 46 

%, u jalovic, v závislosti na počtu stád, je to 17.1–44.4 % (čím ve více stádech, tím vyšší).  

 

Proč je potřeba u jalovic ke stejnému % spolehlivosti více vyhodnocených jalovic než u krav?  Jednak je 

velikost skupiny krav (vrstevnice) v průměrném stádě větší nežli velikost skupiny hodnocených jalovic, 

jednak býci použití ve stádech na krávy bývají početnější skupinou než u jalovic.  

 

Tím se dostáváme k tomu, že v ČR máme k dispozici tři RPH VLP, a to pro jalovice, krávy a celkem. Jak víme, 

v USA se to nerozlišuje. Český přístup je myslím pro chovatele lepší, pakliže si tuto výhodu uvědomuje a 

při výběru býků na jalovice vybírá podle RPH pro jalovice a při výběru pro krávy podle RPH pro krávy. Ta 

poslední RPH – celková, je v podstatě pro praxi zbytečná.  

 

Důležité je ale vědět, že obě RPH (jalovice, krávy) jsou samostatné a nelze jednu interpretovat na druhou 

skupinu plemenic. Ačkoliv oplozovací hodnota 

dávek stejného býka je v průběhu jeho aktivní 

kariéry, díky dnešním moderním technologiím 

FIRMA ZPŮSOB OZNAČENÍ NADPRŮMĚRNÝCH BÝKŮ SCR v ČR

ABS Systém 1 - 5 hvězdiček čím více modrých hvězdiček, tím lepší VLP neuvádí

býci s vysokou plodností

býci s vysokou plodností sexované sperma

CRV býci pocházející z programu PEAK
uvádí českou RPH VLP

neuvádí

SEMEX
býci s březostí o 2.7% lepší než průměr býků Semexu

neuvádí

ST
býci s předpokladem březosti o 4% vyšší než průměr

neuvádí

býk s předpokladem výborné březosti

býk s předpoladem výborné březosti u sexovaného semene

WWS

ALTA neuvádí

uvádí
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výroby a logistiky dat v zásadě stejná (minimálně šarže), existují nesporně býci, jejichž PH jen u jedné 

kategorii plemenic lepší. To souvisí s několika faktory. Jedním je počet hodnocených inseminací, a tedy 

spolehlivost odhadu. Dalším přesnost načasování inseminace, které je v řadě podniků u krav a jalovic 

diametrálně odlišná (synchronizace, pomůcky, systémy načasování, kombinace uvedeného či jen vizuální 

podněty). Tedy to nejde na vrub spermatu, ale i tomu, zda je býk vybrán na jalovice (faktor obtížnosti 

porodů, konvenční & sexované, cena ID apod.), na krávy či na obojí. Souvisí to do značné míry s délkou 

přežitelnosti spermií býka v reprodukčních orgánech plemenice. Ta je v rozhodující míře závislá na 

podmínkách vnějšího prostředí, ale je i geneticky podmíněná. Ačkoliv se s tímto faktorem při výrobě dávky 

počítá a složení dávky je podle toho upraveno (tzv. kompenzovatelné faktory), má to určitý dopad na 

výslednou březost, pochopitelně v důsledku faktorů vnějších, především načasování.  

V první tabulce výše vidíme top 15 býků ČR dle RPH VLP u jalovic (zeleně). U každého býka je modře i RPH 

VLP u krav. Minimem muselo být u obou kategorií 50 inseminací. Z pohledu spolehlivosti RPH jde o zcela 

limitní množství a z grafu patrné, že jen v jednom případě (červeně) jsou obě PH téměř totožné. Naopak 

mezi oběma RPH u druhého vlevo je plných 39 bodů (JAL 134, krávy 95). V pravém grafu je totéž 

v obráceném gardu – pořadí top 15 podle RPH VLP u krav a pod tím jejich RPH u jalovic. Červeně označený 

býk je v obou grafech totožný. Největší rozdíl je zde 34 bodů (JAL 126, krávy 92) u druhého býka zprava. 

 

Přesnost RPH je pochopitelně nejvíce ovlivněna malým počtem inseminací a velkým vlivem odlišnosti 

vnějších podmínek. Počet inseminací je pro spolehlivost PH i stabilitu RPH klíčový. To ukazují následující 

grafy. 
 

 

 
 

Smyslem uvedení obou grafů je demonstrovat zásadní vliv počtu inseminací na variabilitu RPH pro VLP. 

Modrá křivka ukazuje v obou grafech totéž – pořadí býků v ČR dle RPH VLP u krav. Zeleně je u stejných 

býků RPH VLP u jalovic. Rozdíl v rozpětí variability VLP u jalovic mezi oběma grafy je patrný na první pohled 

a hlavní příčinou je odlišný počet inseminací v hodnocení. Čím více, tím menší variabilita výsledku, a tím 

více se blíží VLP na jalovicích konkrétního býka jeho VLP u krav. Poučení? Chovatel vybírající si býky s větším 

počtem vyhodnocených inseminací riskuje podstatně méně posun v PH v čase oproti hodnotě v 

současnosti. 

 

Vlastní PH pak sice obvykle bývá očištěna o vliv základních faktorů (stádo, rok, rok, inseminátor, pořadí 

inseminace atd.), ale řadu vlivů nelze postihnout. Konečně – skupina býků působících ve stádě na krávy 
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obvykle není totožná s tou na býky, takže býk samotný je v obou případech vystaven a porovnáván s 

odlišnými konkurenty a pak v rámci své skupiny porovnání dosahuje (vyjádřeno formou PH) u jalovic i krav 

odlišných výsledků. Proto by měl chovatel, má-li mezi svými kritérii výběru býků pro stádo i VLP, vybírat 

na jalovice býky podle RPH VLP pro jalovice a u krav podle RPH VLP pro krávy, především u býků s méně 

jak 1000 inseminacemi v hodnocení. 

 

Dalším, relativně novým faktorem, je sexované sperma. Jeho rostoucí použití v praxi nese z pohledu 

hodnocení VLP řadu odlišností od konvenčního. Tyto odlišnosti nelze v hodnocení podchytit. Stačí uvést 

např. nižší oplozovací schopnost sexované dávky, vyšší možnost poškození této schopnosti v důsledku 

špatného zacházení s dávkou při skladovaní a přípravě na inseminaci, selektivní použití (na geneticky lepší 

plemenice, plemenice s „lepší říjí“), faktor „dělení ID“, atd. Otázce, „jak v ČR březne sexované sperma & 

jaké jsou proklamace o jeho březosti“ 

jsme věnovali jiný článek (web MTS).   

Stejně jako v USA by ani v ČR neměly být 

výsledky inseminace sexovaným 

semenem zahrnuty do hodnocení. 

Stejně jako v USA se to ale z části 

nedodržuje a býci od nichž je k dispozici 

i sexované sperma jsou v menší či větší 

nevýhodě. Stejně v USA (SCR), jako v ČR 

(RPH VLP). Oddělené hodnocení VLP 

konvenčního a sexovaného spermatu 

nebude ani v USA, ani v ČR. Důležitější, 

než se v RPH VLP pitvat a odhadovat, do 

jaké míry se na výsledku podílí sexované 

dávky, je dělat vše pro to, aby i u 

sexovaného semene byla březost co 

nejlepší. Přes proklamace obou producentů o „stále lepší březosti“, je při daném stupni vývoje toto stále 

vhodnější na jalovice, není vhodné v období tepelných extrémů a neměla by se zkoušet inseminace 

dělenými dávkami. Velmi důležité je i dodržovat všechny zásady zacházení a přípravy dávky na inseminaci. 

A klíčové se zdá být načasování inseminace. Na níže uvedeném grafu vidíme výsledky studie porovnávající 

březost skupin býků s různou hodnotou PH pro VLP. Tedy s nadprůměrnou (kosočtverec), průměrnou 

(obdélník) a podprůměrnou (trojúhelník), a to při 4 způsobech inseminace - předčasně, v prostředku říje, 

cca 4 hodiny po středu říje a na konci říje.        
 

Zatímco při inseminaci příliš brzo dosáhli dobré březosti jen nadprůměrně březnoucí býci, v případě 

inseminace v prostředku říje nebyly rozdíly mezi třemi skupinami býků příliš velké. Stejně tak při 

inseminaci několik hodin po středu říje, kdy byla obecně březost i nejlepší. Při inseminaci pozdě už opět 

došlo k určitému poklesu březosti a možná překvapivě dobře dopadla skupina býk s v průměru nejhorší 

VLP. Co z toho vyvodit ve vztahu k sexovaným dávkám?    

 

Sexované sperma má o něco horší březost než konvenční, lze ho přirovnat k podprůměrně březnoucím 

býkům. Z pohledu andrologie patří mezi hlavní příčiny kompromitované březosti býka horší délka 

přežitelnosti spermií v pohlavních orgánech plemenice, která souvisí především s tzv. kompenzovatelnými 

vadami ejakulátu (např. motilita, integrita akrozomu či buněčné membrány). V jejich případě lze do jisté 

míry (nelineárně) vylepšit horní oplozovací hranici inseminační dávky přidáváním spermií. Menší počet 

spermií v dávce je naopak jednou z hlavních příčin nižší březosti sexovaných dávek. Chceme-li tedy 
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dosáhnout i se sexovaným spermatem lepší než dosavadní březosti, je potřeba se vyvarovat jeho 

inseminace předčasně…        

 

KONVENČNÍ & SEXOVANÉ DÁVKY 

Jako poslední faktor ovlivňující výslednou březost lze dle řady studií uvést u konvenčního spermatu o něco 

lepší odolnost „půlek“ (0.5 cm3) vůči chybám při zacházení s inseminační dávkou (skladování, překládání, 

příprava na inseminaci apod.), než jak je tomu u „čtvrtek“ (0.25 cm3). To je jednou z výhod MTS, protože 

jsme jedinou firmou, která zůstala u „půlek“. WWS (Select Sires) výše uvedená tvrzení opakovaně ověřili 

v rozsáhlých studiích. U sexovaného spermatu to již neplatí, a i naši býci jsou jen ve formě „čtvrtek“.  

 

Nastává konečně čas vás seznámit s analýzou průměrné březosti firem působících v ČR, kterou jsme udělali 

opět po několika letech a ve které jsme, k radosti naší a doufám i našich zákazníků, obhájili pozici firmy 

s nejlépe březnoucími dávkami v ČR. Z pochopitelných důvodů uvádíme část výsledků níže „anonymně“, 

bez jmenování firmy.  

 

ANALÝZA PRŮMĚRNÉ RPH VLP BÝKŮ V ČR 

V následující analýze jsou zahrnuti všichni býci s RPH VLP v ČR, kteří jsou narozeni v roce 2007 a mladší, 

kteří mají v hodnocení aspoň 100 dcer a předmětem analýzy je samostatně hodnocení VLP na jalovicích a 

kravách. Vzhledem k velmi nerovnoměrnému počtu býků ročníku 2007 v rámci firem jsme nakonec hlavní 

analýzu zúžili na ročník 2008 a mladší. Takových býků je 1784 a jsou od 18 (!) firem, které si je v ČR 

zaregistrovaly. Průměrné parametry celého hodnoceného souboru jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

KS BÝKŮ SUBJEKTŮ RHJ INS (ks) RHK INS (ks) RHP INS (ks) 

1784 18 101.5 454 101.7 1221 101.6 1675 
 

Průměrná RPH VLP u 1784 býků souboru je u jalovic 101.5 (454 hodnocených inseminací na býka), u krav 

101.7 (1221 hodnocených inseminací na býka). Pokud by se někdo divil, že průměrné hodnoty RPH nejsou 

100, tak je to proto, že to je jen výřez býků *2008 a mladších, z celkového a většího souboru. Nám šlo ale o 

býky, kteří jsou aktivní dnes či byli do nedávna, a především kteří jsou již produktem genomického období. 
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1. TOP 25 DLE RPH VLP 

V první tabulce je top 25 z 1016 býků, kteří mají v RPH VLP u JALOVIC a z 1728 býků, kteří mají v ČR RPH 

VLP u KRAV, obojí s hodnocením na 100 a více inseminacích. Většina již není aktivní., modře býci MTS. 

 
MTS a CBS mají v absolutní špičce nejlépe březnoucích býků na jalovicích nejvíce býků (po šesti). V případě 

nejtěžší „disciplíny“ – zabřezávání na kravách, má již 6 býků v top 25 jen MTS. Pokud se podíváme na 

skupinu všech býků, kteří mají RPH VLP 115 (podle školní taxonomie hranice zlepšovatele) a více, tak mezi 

148 býky v ČR s RPH VLP u JALOVIC 115 a více, mají nejvíce takových býků CBS 25, MTS 24 a ABS a 

Gensemex 20. Mezi 183 býky, kteří mají RPH VLP u krav 115 a více, má nejvíce býků MTS (26), před CBS 

(23) a Altou (22).  

 

Pokud se podíváme na historicky nejhůře březnoucí býky v ČR, tak mezi 37 býky s RPH u jalovic 80 a méně 

nemá MTS jediného býka. Najdeme ale případy, kdy býk má RPH 76 a 2261 inseminací či dokonce RPH 65 

na 2369 inseminacích! U krav je býků s RPH 80 a méně 101. MTS zde má 1 býka – Lithium (RPH 73, 103 

ins.). Protikladem našeho přístupu je býk s RPH 79 (ale 4125 ins.), s RPH 71 (2987 ins.) či s RPH 64 a 3494 

ins. Přičemž červeně označený býk je v obou případech stejný. Od tohoto tragicky březnoucího býka (RPH 

celkem 68) se v ČR udělalo 5356 inseminací, ač jeho genetická kvalita nebyla nijak unikátní. To lze těžko 

pochopit…       

Pojďme se na RPH VLP v ČR podívat z jiného pohledu. Nejprve ale krátce k plodnosti plemenic.  Všichni 

jsme se učili, že zabřezávání plemenic je v protikladu k výši produkce mléka. Korelace mezi PHM a plodností 

plemenic je negativní. To je obecně pravda a za hlavní příčinu je považováno, že stále více dojícím kravám 

nejsme schopni vytvořit i stále lepší podmínky vnějšího prostředí. Nejde tedy v rozhodující míře o genetiku. 

To lze dokumentovat i na známém grafu níže, kde je uveden vývoj nárůstu užitkovosti a pokles březosti u 

krav v USA v letech 1955–2004. Současně je v grafu uvedena ve stejném období i březost jalovic (červeně). 

1016 LIN REG JMENO           BDATNAR   RHJ INSBJ 1728 LIN REG JMENO           BDATNAR   RHK INSBK

1 NXB 280 HEINZ           23.4.2014 133 520 1 NEO 875 ALIF            6.6.2018 132 976

2 NXB 557 NOTORIOUS       5.11.2016 131 120 2 NEO 601 WRIGHT          2.7.2010 132 100

3 NEO 947 ALTAOLAF        28.6.2018 129 301 3 NXB 426 MAGUIRE         26.11.2012 131 581

4 NBR 19 HALFTIME        29.7.2019 127 229 4 NEO 376 GAMEIN GAH      3.4.2011 130 282

5 NXB 202 ALTABGOOD       20.5.2012 126 953 5 NXA 913 NINJA           14.9.2009 129 631

6 NXB 505 CLASSIC         2.3.2017 126 539 6 NEO 917 YEARWOOD        12.5.2018 129 234

7 NEO 427 MOLOTOV         27.11.2012 125 656 7 NXB 524 CHARM           15.3.2017 128 179

8 NXB 491 ADVANCE         31.7.2015 125 384 8 NXB 507 LUZERN          29.9.2015 127 147

9 NEO 585 U-MAGICSTAR     6.3.2015 125 355 9 NEO 602 SPLASH          12.11.2014 126 520

10 NEO 816 CRIMSON         26.2.2017 124 1156 10 NEO 928 SLADE           5.11.2017 126 227

11 NXB 592 BARISTA         14.1.2017 124 462 11 NEO 690 MR PUMA         13.10.2015 126 103

12 NEO 246 FAUBARA         14.11.2010 124 250 12 NXB 416 HATTRICK        30.4.2013 126 101

13 NXB 572 FUTURE          26.1.2017 124 193 13 NXB 143 GUITO CAPJ      17.12.2011 125 3117

14 NEO 882 ACES            30.7.2018 124 108 14 NXB 223 JAR             30.12.2013 125 1165

15 NEO 800 COPIOUS         27.12.2014 123 1858 15 NXB 514 KENYON          29.11.2014 125 339

16 NXB 428 U-BEST          29.3.2015 123 659 16 NXA 956 DAYTON          8.1.2007 124 2696

17 NEO 850 TRANSFORMER     25.3.2014 123 215 17 NEO 624 HAMMIG ISY      11.9.2012 124 892

18 NEO 765 GRIFF           26.6.2015 122 1559 18 NEO 951 MOTIVATED       7.5.2018 124 839

19 NEO 734 FREEDOM         24.4.2016 122 1555 19 NXB 499 HAGAR           13.12.2016 124 374

20 NXB 574 PASSAT          12.6.2014 122 1107 20 NXB 634 NADRAC          22.1.2017 123 2061

21 NXB 500 BEYOND          16.4.2015 122 905 21 NEO 798 MOONSHINE       6.8.2015 123 846

22 NEO 787 DAZE            29.3.2016 122 622 22 NEO 872 CANDOR          5.11.2016 123 557

23 NEO 736 ROMERO          1.10.2015 122 287 23 NEO 333 DECISION        23.1.2012 123 509

24 NEO 901 ALTATURNKEY     27.3.2015 122 263 24 NXA 905 NOEM            7.6.2009 123 484

25 NEO 568 MASS            5.4.2010 122 221 25 NXB 559 DETOUR          8.7.2014 123 443
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Pokud by pokles březosti 

souvisel primárně jen 

s genetikou a šlechtěním 

na vyšší produkci mléka 

(krávy v USA v uvedeném 

období skutečně jak stále 

více dojily, tak i stále 

hůře březly), pak by ale 

postupně musely stále 

hůře březnout i jalovice, 

protože jde o stále 

stejnou genetiku. Tak tomu ale nebylo. Snižující se březost tedy šla především na vrub nesouladu mezi 

rychlostí pokroku v šlechtění na produkci mléka a rychlostí pokroku ve vytváření lepších podmínek vnějšího 

prostředí kravám, organizaci práce v celém procesu připouštění plemenic, způsobu vyhledávání říje a 

načasování inseminace, změny velikosti stád, v neposlední řadě i šlechtění na vlastnosti plodnosti plemenic. 

Negativní trend, který vidíme v tabulce výše, se naštěstí podařilo změnit, respektive zastavit nejen v USA, 

ale i v ČR…  
 

 

Z těchto grafů uvedených americkou a naší holštýnskou asociací je patrné, že ke změně v trendu došlo cca 

v roce 2010. Ne náhodou téměř současně, protože obojí souvisí se změnou managementu reprodukce, ke 

které došlo v USA a krátce poté u nás. Zdokonalily se a rozvinuly synchronizační protokoly, objevily se 

technické systémy pro sledování chování plemenic. Velice rychle po zavedení genomického hodnocení se 

zvýšila selekce na vlastnosti plodnosti a jí podporující vlastnosti s nízkou dědivostí, na které se dosud 

nešlechtilo, což ale přináší efekt se zpožděním. Následně se změnil management výživy, objevily nové 

krmné postupy a doplňky atd. Souběžně se začalo ve větší míře používat sexované sperma, které má sice 

„nižší březost“, ale současně výrazně snižuje množství těžkých porodů, jejichž výskyt se negativně projevuje 

v reprodukci krav. V posledních letech se pak přidalo šlechtění na vlastnosti wellness (včetně výskytu 

zadržené placeny a abortů), délku březosti, kvalitu odchovu telat a jalovic atd.  

VLP býků je jen malým, ač významným příspěvkem do celkové reprodukce. Kvalita inseminačních dávek a 

oplozovací schopnost býků je v čase víceméně konstantní a ke zlepšení dochází jen v důsledku technologií.        
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V ČR LZE DOSÁHNOUT SOUČASNĚ VYSOKÉ PRODUKCE I USPOKOJIVÉ REPRODUKCE 

Naši chovatelé, za pomoci služeb, zájmových svazů, organizací, firem v oblasti genetiky, výživy, 

mechanizace, staveb apod., udělali za období posledních dvaceti let pokrok, který je i v rámci EU 

ojedinělý. Zásadními výhodami našeho zemědělství je v průměru větší velikost stád a podniků, dobrá 

všeobecná vzdělanost lidí a v neposlední řadě protekcionismem, dotacemi, regulacemi a byrokracií 

nepokřivený volný trh v řadě vstupů, minimálně to platí pro oblast genetiky. Málokde lze, díky obrovské 

konkurenci, vidět tak nízké ceny za inseminační dávky, a tak široký výběr jako v ČR. U kterého jiného 

vstupu platí, že se ceny v čase nezvýšily? Díky výše uvedenému a jistě i dalším faktorům jsme se dokázali 

v ČR dostat u Holštýna na úroveň špičky EU. 
 

  
 

Za období od roku 2005 permanentně roste průměrná produkce mléka, a především ekonomicky 

nejdůležitějšího kritéria kg T+B. Moji vrstevníci jistě pamatují, jak nedávno někteří „odborníci“ (především 

na křížení  ) tvrdili, že nelze zvyšovat mléko a udržet složky či reprodukci. Graf nahoře mluví jasně. 
 

 
 

Stejně tak na tomto grafu vidíme, že přes různá meziroční kolísání a propad do roku 2012, je trend 

v březosti po 1. inseminaci u jalovic v podstatě stabilní a u krav spíše příznivý. 

BŘEZOST KRÁVY BŘEZOST JALOVICE MLÉKO TUK BÍLK T+B 

PRODUKCE x REPRODUKCE ČR (2005 - 2021) 
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Proč „příznivý“ u krav a jen „stabilní“ u jalovic je otázkou, ale domníváme se, že to jde především na vrub 

faktu, že tzv. plošná synchronizace a zavádění technických systémů se zatím týká v ČR spíše jen krav. 

Jalovice bohužel v řadě podniků zůstávají tak trochu ve stínu a jejich přirozeně lepší březost vede trochu k 

uspokojení. 

 

Reprodukce je prostě systém a čím lepší management odchovu, výživy, reprodukce podniku, tím lepší 

výsledky. Argument „je těžké zapustit vysokoužitkové dojnice“ je při dnešních možnostech managementu 

někde spíše výmluvou. Kdo pro to dělá více, má i lepší výsledky. S užitkovostí to moc nesouvisí.      

 

V tabulce je top 50 stájí ČR podle produkce kg T+B za loňský rok. Všechny stáje mají pochopitelně výrazně 

lepší produkci, než průměr ČR (žlutý řádek). Modře jsou ty stáje, které mají i přes mnohem vyšší produkci i 

o 5 a více dní lepší mezidobí. Červeně jsou stáje, které mají o 5 a více dní horší mezidobí. Rozdíl v mezidobí 

mezi nejlepší a nejhorší stájí tabulky je 79 dní…   Z toho 34 stájí (68 %) je v mezidobí lepší než průměr ČR. 

 

Co k tomu dodat? V tabulce je elita českých stájí v produkci mléka. Najdeme zde malé (42 laktací) i největší 

(1072) stáje. Stáje s různým managementem. Použití jediného parametru (MEZIDOBÍ) je sice 

zjednodušující, ale i tak dokumentuje, že lze zvládnout současně vynikající produkci i reprodukci. Na ní se 

podílí i VLP býků.  

KS KG MLÉKA TUK % TUK KG BÍLK % BÍLK KG T + B KG MEZIDOBÍ

ČR 148229 10570 3.84 406 3.35 355 761 398

1 784 13257 3.84 509 3.30 438 947 392

2 42 13679 3.62 496 3.15 431 927 447

3 100 12610 4.04 510 3.28 413 923 404

4 562 12306 4.08 502 3.38 416 918 383

5 611 12525 3.84 481 3.47 435 916 414

6 52 13083 3.52 460 3.44 450 910 420

7 725 13074 3.69 483 3.25 425 908 378

8 412 13220 3.61 477 3.23 427 904 400

9 298 12577 3.80 478 3.36 423 901 382

10 476 11900 4.18 497 3.39 403 900 386

11 1072 12618 3.82 482 3.29 415 897 387

12 377 11953 4.16 498 3.34 399 897 396

13 692 12641 3.75 474 3.34 422 896 390

14 503 12279 3.91 480 3.36 412 892 403

15 698 12608 3.66 462 3.40 429 891 384

16 626 12367 3.88 480 3.31 410 890 388

17 659 12388 3.75 464 3.43 425 889 382

18 428 12592 3.75 472 3.31 417 889 414

19 447 12192 3.93 479 3.32 404 883 382

20 514 12430 3.70 460 3.39 421 881 377

21 588 12208 3.81 465 3.41 416 881 383

22 223 12454 3.87 482 3.20 399 881 380

23 549 12495 3.72 465 3.32 415 880 447

24 125 12436 3.74 465 3.34 415 880 417

25 566 12582 3.64 458 3.33 420 878 403

26 534 12534 3.64 456 3.36 421 877 376

27 538 12608 3.61 455 3.34 421 876 391

28 675 12447 3.81 474 3.23 402 876 382

29 532 12268 3.65 448 3.46 425 873 392

30 319 12119 3.84 466 3.35 406 872 391

31 273 11789 3.98 470 3.41 402 872 389

32 440 11910 3.87 461 3.44 409 870 412

33 252 12039 3.84 463 3.37 406 869 400

34 292 12345 3.77 465 3.26 402 867 395

35 627 12040 3.92 472 3.27 394 866 386

36 688 12478 3.55 443 3.36 419 862 378

37 644 12339 3.73 460 3.26 402 862 390

38 266 11856 3.90 462 3.37 399 861 401

39 413 11761 3.94 463 3.38 397 860 387

40 452 11780 4.07 480 3.21 379 859 382

41 563 12219 3.71 453 3.31 405 858 396

42 533 11883 3.88 461 3.32 395 856 394

43 505 11566 3.96 458 3.41 394 852 399

44 452 11343 4.21 478 3.30 374 852 391

45 210 11674 3.93 459 3.36 392 851 368

46 335 11414 4.10 468 3.34 382 850 385

47 515 11828 3.85 456 3.32 393 849 404

48 561 11122 4.29 477 3.33 371 848 402

49 394 12089 3.73 450 3.25 393 843 387

50 387 11256 3.98 448 3.50 394 842 388
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REPRODUKCE V ČR A OBDOBÍ TEPELNÉHO STRESU 

Všichni jsme v posledních letech konfrontováni s problematikou tepelného stresu u krav. Chovatelé 

provedli v čase řadu úprav stájí krav (otevření stěn), investují do ventilátorů, s ohledem na teplotní období 

se upravují krmné dávky i management reprodukce. Současně jak jde nahoru užitkovost, rodí se i stále 

geneticky lepší a komplexnější zvířata, které potřebují ještě lepší odchov. Epigenetické studie ukazují na 

významnou korelaci mezi kvalitou a bezchybností odchovu mléčných telat a budoucí užitkovostí, plodností 

a dlouhověkostí zvířat. Proto se v lepších chovech mění krmné protokoly telat a třeba na léto a zimu 

nasměrování bud apod.  

 

Z pohledu inseminace známe doporučení nepoužívat přes léto sexované sperma či používat přes letní 

období většinově býka s nejvyšší březostí, přičemž chovatel od chovatele se strategie liší. Někde nic nemění 

a počítají s určitým propadem počtu zabřezlých. Jinde přes léto v podstatě nepřipouštějí, což je ale snad 

nejhorší strategie. Nejen že dojde v budoucnu k výpadku z pohledu obratu stáda, ale o to větší skupinu 

plemenic je pak nutné připustit na podzim, především pak otelit za rok v létě, následně ošetřit 

nadprůměrné množství telat v mléčném období a všechny otelené opět připustit, přičemž se k nim přidají 

ohledně připuštění odsunuté nové plemenice, které se nepřipouštěly poslední léto. Což nelze řešit bez 

plošné synchronizace.   

 

K propadu v zabřezávání přitom nedochází ke dni nástupu horka, ale až postupně. V případech, kdy trvá 

nepříznivé období dlouho či se opakuje ve vlnách, může být březost ovlivněna i se zpožděním řady týdnů, 

protože vývoj oocytů trvá několik měsíců.  

 

Zkusili jsme se tedy podívat na měsíční procento březosti po první inseminaci v populaci holštýnských 

plemenic ČR za řadu let zpět (2016-2021), na podkladě údajů prezentovaných CMSCH v sestavě 

REPRODUKCE. Pokud jsme chtěli postihnout předpokládanou nižší březost pod vlivem období tepelného 

stresu, soustředili jsme se na výsledky inseminací provedených za červen až září každého roku. Z těchto 4 

měsíců jsme udělali v každém roce vážený průměr, a ten pak porovnali s výsledkem za celý kalendářní rok.  
 

 
 

Z grafu jsou patrné následující závěry: 

- březost po 1. inseminaci u krav celoročně je za posledních 6 let v zásadě stabilní, a to i přes trvale 

rostoucí užitkovost (v roce 2016 byla 9 878 kg, v roce 2021 již 10 570 kg) 
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- březost po 1. inseminaci u krav v letních měsících za posledních 6 let je rovněž v zásadě stabilní, 

přičemž je nižší v průměru na úrovni 91.9 % březosti zbytku kalendářního roku (letní pokles o 8.1 

%)     

- u březosti po 1. inseminaci u jalovic není patrný rozdíl mezi výsledkem v létě a zbytku roku. 

Celkově má ale stále klesající trend, což lze přisuzovat i stále vyššímu podílu sexovaného semene u 

jalovic   

 

VÝSLEDKY RPH VLP PO FIRMÁCH 
 

 
 

V hlavním grafu naší analýzy vidíme výslednou průměrnou RPH VLP býků jednotlivých firem (samostatně na 

jalovicích a kravách), od 18 samostatných subjektů, které zaregistrovaly některého z 1784 býků, kteří mají 

v ČR stanovenu RPH VLP na podkladě aspoň 100 hodnocených inseminací. Počet býků každé firmy je 

uveden v závorce za velkým písmenem, které slouží jako anonymní označení každé firmy (s výjimkou MTS). 

 

Do určité míry zde porovnáváme jablka s hruškami. Pořadí firem v grafu je podle počtu býků v hodnocení a 

mezi firmami je v tomto kritériu velký rozdíl (362-5). To má určitý dopad na variabilitu výsledků u firmy (čím 

více býků u firmy, tím menší variabilita mezi rozdílem na jalovicích a kravách). Dalším faktorem přesnosti 

porovnání býků je průměrný počet dcer v hodnocení býka. Průměrný počet inseminací celého souboru na 

jalovicích je 345 (rozmezí u podniků je 131-575), na kravách 964 (382-1659), celkem na býka 1309 

inseminací. Pokud jste si přečetli celý článek, víte již, že tento počet je pro dobrou věrohodnost analýzy 

dostačující, ale spolehlivost hodnocení VLP u býka se 100 a 1000 inseminacemi je pochopitelně odlišná, čím 

méně, tím nižší. S hodnocením je to tedy de facto jako s PH (zde RPH) a jako koeficient spolehlivosti slouží 

počet býků a počet inseminací na býka. Za méně spolehlivé lze považovat pouze výsledky firem 4 M, K, O, 

Q. 

 

Přerušovaná černá čára je průměrná RPH VLP celého souboru. Některé firmy, bez ohledu na počet býků, se 

na průměr nedostanou u jalovic ani u krav. Čím větší počet býků u takových firem, tím je to závažnější. 

Pouze 7 z 18 firem má RPH VLP nad průměrem u obou kategorií RPH. 
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ZÁVĚR: 

Smyslem umělé inseminace je deponovat v optimálním okamžiku na správné místo v pohlavních orgánech 

plemenice sperma s plnohodnotnou oplozovací schopností. Všechny firmy se snaží za pomoci 

nejmodernějších technologií vyrobit dávky, se kterými lze dosáhnout co nejlepší březost. Mezi výsledky 

firem v ČR jsou ale poměrně viditelné rozdíly v průměrné RPH VLP na jalovicích i kravách. Býci od MTS 

mají v ČR opakovaně celkově nejlepší RPH VLP a MTS má nejvíce býků mezi zlepšovateli (RPH 115 a více). 

 

Českým chovatelům se daří, a to i za pomoci kvalitně březnoucích ID od řady firem, držet stabilní 

hodnotu reprodukce, a to i přes trvalý nárůst mléčné užitkovosti krav. 

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! 

.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 

http://www.mtssro.cz/
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