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Americký průmysl mléčného skotu dosáhl za poslední dekády pozoruhodného úspěchu v rozvoji 

svých plemen i ve vztahu k udržitelnosti životního prostředí. Jen pokus porovnáme stav v letech 

2007 a 2017, tak díky celkovému pokroku v chovech bylo potřeba k produkci stejného počtu mléka 

o 25.2 % méně krav, 17.3 % méně krmiv a o 34.1 % méně spotřebované vody. Za velkou část 

dosaženého pokroku vděčíme genetice. 

Měřit udržitelnost pokroku v této oblasti není jednoduché, ale hlavní principy posuzování jsou jasné. 

✓ Vyprodukovat více maximálně kvalitního produktu (mléko, maso) 

✓ Vyprodukovat stejný objem produktu rychleji (za kratší čas) 

✓ Vyprodukovat tento objem s menším množství zvířat 

✓ Vyprodukovat vše za nižších nákladů a efektivněji (konverze krmiva) 

Zmíněného pokroku jsme dosáhnuli jen díky komplexnímu šlechtění. Šlechtit např jen na produkci a zanedbat 

somatické buňky či plodnost plemenic, by k zmíněnému pokroku nestačilo. Stejně tak by nešlo usilovat o menší 

uhlíkovou stopu bez šlechtění na lepší využití krmiva (PH pro konverzi krmiva a nižší reziduální zbytek krmiva). 

Jediné, co limituje rychlost efektu dnešního komplexního šlechtění jsou, i přes přínos genomické selekce, nižší 

hodnoty koeficientu spolehlivosti pro uvedené vlastnosti plodnosti, zdraví, wellness a konverze krmiva. A i efektivita 

využití PH těchto vlastností a selekčních indexů, jež je obsahují, mají u chovatelů rezervu. 

PLODNOST KRAV 

Selekce na DPR (plodnost dcer) a CCR (zabřezávání krav) nejen zrychluje genetický pokrok a šetří farmáři peníze, 

ale i snižuje brakaci, zlepšuje návratnost investic do obnovy stáda a umožňuje mí t více krav ve stádě ve fázi nejvyšší 

produkce, a ne až po ukončení normované laktace. Lepší plodnost = lepší produkční dlouhověkost a selekční tlak.     

VLASTNOSTI ZDRAVÍ 

Neexistuje špičková produkční dlouhověkost bez efektivní selekce na množství somatických buněk a rezistence 

k mastitidám. Stejně tak bez lepší rezistence k metabolickým poruchám či respiračním onemocněním. Selekce na 

tyto vlastnosti znamená méně zvířat v sekci nemocných zvířat, méně nákladů na veterináře a léky, úsporu času 

ošetřovatelů a možnost využít ho k jiným činnostem. A pochopitelně menší potřebu zvířat k obnově zvířat, náklady 

na ni, a především vyšší produkci a lepší tržnost mléka. 

MANAGEMENT TELAT A JALOVIC 

Pokud existují vlastnosti šlechtění a PH pro ně, které stále řada chovatelů podceňuje, pak jsou to vlastnosti zdraví a 

rezistence k onemocněním u telat. Především proto, že po otelení dojnice nevidíme a nespočítáme, o kolik by 

mohla být její užitkovost, vzhledem ke genetickému potenciálu každého zvířete vyšší a SB nižší, pokud by kráva, 

když byla teletem v mléčném období, méně vystavena respiračním či průjmovým onemocněním. Nižší absolutní 

ztráty telat znamenají více zvířat pro využití v rámci různých forem využití ve stádě (ET, aspirace, prodej z kategorie 

jalovic, prodej z kategorie prvotelek, recipientka či pro produkci inseminaci masnými býky). A nejvíce podceňovány 

jsou vlastnosti šlechtění kategorie jalovic, kde jde jaksi všechno samo a naše chyby zde jsou málo vidět. Jalovice 

s lepší PH pro HCR (březost jalovic) pak často lépe březnou i jako krávy. 

SELEKČNÍ INDEXY 

Selektovat býky či plemenice podle jednotlivých vlastností je při dnešním rekordním počtu vlastností, u kterých 

máme k dispozici samostatnou PH, nesmysl. Vyberme si selekční index, který nejvíce vyhovuje vašim cílům a 

kterému věříte a dlouhodobě podle něj přistupujte při negativní i pozitivní selekci býků i plemenic. Lepší cesta není. 

Nikdy v historii neměli chovatelé k dispozici tak komplexní a dokonalý nástroj ke šlechtění - ve směru 

vysokoprodukčních, zdravých, plodných, ve vztahu k uhlíkové stopě a využití vyrobených krmiv šetrnějších zvířat, 

než je tomu dnes. Máte v ruce nejen nástroj k lepší ekonomice vlastního stáda, ale i k lepší obhajobě toho, co a 

jak v praxi děláte, abyste byli šetrní k životnímu prostředí. Nebojte se to probrat i se spolumajiteli, svými kolegy a 

zaměstnanci na farmě. Především to pak všichni společně vysvětlujme při každé příležitosti nezemědělské 

veřejnosti. Na to, že jste moderní farmář, můžete být jen hrdí.      


