
VÝSLEDKY REALIZACE ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU SVAZU 

CHOVATELŮ MÁLOPOČETNÝCH DOJENÝCH PLEMEN SKOTU, Z.S. 2018 
 

Rok 2018 byl pro Svaz chovatelů málopočetných dojených plemen skotu, z.s. ve znamení dalšího 

nárůstu zájmu chovatelů o obě plemena Jersey a brownswiss a rozšíření zájmu o plemeno Tyrolský 

šedý skot. U plemen Jersey a brownswiss se podařilo reálně rozběhnout lineární popisy exteriéru a 

hodnocení v souladu s odsouhlasenými Metodikami lineárního popisu a hodnocení krav. Pro chovatele 

jsme zorganizovali dva odborné zájezdy (Fracie a ostrov Jersey; Buchloe – Bundesschau plemene 

brownswiss). 

Členská schůze proběhla v tradičním termínu 17. listopadu v Mělnickém Vtelně. 

 

VÝSLEDKY REALIZACE ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU – JERSEY 
V populaci dochází k pravidelnému nárůstu počtu chovaných zvířat. K 1.10.2018 bylo v ČR chováno 

2 076 čistokrevných plemenic a 4 078 plemenic s převažujícím podílem jerseyské krve. 

K výraznému nárůstu dochází v aktivní populaci díky většímu zapojení chovatelů v KU. V kontrolním 

roce 2017/2018 bylo uzavřeno 949 uzávěrek s užitkovostí 7 171 kg mléka, 4,72 % tuku a 3,83 % 

bílkoviny. Prvotelky se telily průměrně ve věku 24 měsíců a 26 dnů. Průměrná délka mezidobí byla 401 

dnů. 

V PK je evidováno 414 krav (+55 oproti roku předcházejícímu) ve 27 registrovaných chovech. 

Zaregistrováno bylo 8 plemenných býků (dovoz ID ze zahraničí). Do přirozené plemenitby byli 

zaregistrováni 2 býci. 

Bylo vystaveno POP 8 jalovicím a kravám pro export. 

Lineární popis a hodnocení exteriéru bylo provedeno u 71 krav. 

 

VÝSLEDKY REALIZACE ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU – BROWNSWISS 
V populaci dochází k pravidelnému nárůstu počtu chovaných zvířat. K 1.10.2018 bylo v ČR chováno 

1 001 čistokrevných plemenic a 3 836 plemenic s převažujícím podílem krve brownswiss. 

V kontrolním roce 2017/2018 bylo uzavřeno 1 340 uzávěrek s užitkovostí 8 429 kg mléka, 4,06 % tuku 

a 3,62 % bílkoviny. Prvotelky se telily průměrně ve 27 měsících a 12 dnech. Průměrná délka mezidobí 

byla 400 dnů. 

V PK je evidováno 702 krav (+87 oproti roku předcházejícímu) ve 29 registrovaných chovech. 

Registrováno bylo 12 plemenných býků (dovoz ID ze zahraničí). Do přirozené plemenitby bylo vybráno 

8 býků. 

Bylo vystaveno POP 6 jalovicím a kravám pro export. 

Lineární popis a hodnocení exteriéru bylo provedeno u 58 krav. 

 



VÝSLEDKY REALIZACE ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU – TYROSLKÉ ŠEDÉ 
V roce 2018 byl s velkými „porodními bolestmi“ vytvořen šlechtitelský program a řád plemenné knihy 

tohoto plemene. 

V současnosti se chovem tohoto plemene zaobírají dva chovatelé s celkovým počtem asi dvaceti 

čistokrevných plemenic. 

 

Za ČSCHMDPS, z.s. zpracoval Petr Zajíček 

 

 


