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VÝ SLEDKÝ REALIZACE 
S LECHTITELSKE HO PROGRAMU SVAZU 

CHOVATELU  MA LOPOC ETNÝ CH DOJENÝ CH 
PLEMEN SKOTU, z.s. - ROK 2017 

Rok 2017 byl dalším v řadě, kdy došlo k dynamickému rozvoji plemen jersey a brown swiss 

v ČR. Nárůst vykázaly počty chovaných zvířat i počty zvířat v PK, rovněž počet chovatelů trvale roste. 

Podařilo se dokončit a sladit systém hodnocení a lineárního popisu zvířat a tento systém 

implementovat do plemenné knihy. Tento systém je harmonizován s významnými zahraničními 

populacemi. 

 V roce 2017 Svaz zorganizoval velmi zdařilé Nároční výstavy obou plemen. Oba šampionáty 

byly hojně navštíveny chovateli a příznivci obou plemen a významně přispěly k propagaci 

chovatelství. 

 Na členské schůzi (17. listopadu 2017) členové rozhodli o přijetí plemene grauvieh mezi 

plemena, která Svaz zastupuje. Na základě toho byl vypracován šlechtitelský program a řád plemenné 

knihy pro toto plemeno. Oba tyto dokumenty byly v souladu s ezákonem 154/200 Sb. odeslány 

k odsouhlasení na MZe ČR. Po jejich odsouhlasení počítáme s vedením plemenné knihy i pro plemeno 

grauvieh (šedý alpský nebo tyrolský šedý skot) 

Výsledky šlechtitelského programu – jersey 
 V roce 2017 bylo v ČR chováno 2 030 čistokrevných plemenic plemene jersey a 4 564 

plemenic s převažujícím podílem jerseyské krve. V kontrole užitkovosti bylo uzavřeno 796 

normovaných laktací s průměrnou užitkovostí 6 994 kg mléka, T 4,75%, B 3,7%. Průměrný věk při 

prvním otelení byl 24 měsíců a 30 dnů, průměrné mezidobí pak 402 dnů. Do plemenné knihy je 

zaregistrováno 28 chovů a 359 krav. 

 Do plemenné knihy bylo dále zaregistrováno 15 býků (6x USA, 5x DK, 2x NL, 1x D, 1x CAN). Od 

procince 2017 je, dle rozhodnutí členské schůze, dohledáno nositelství haplotypů JH1 a JH2 a pro β 

kasein a κ kasein. Tyto informace jsou pak vyznačeny na POP býka. 

 Populace jerseyek v ČR je rozhodně na vzestupu a kvalita je srovnatelná s kvalitními 

světovými populacemi. Nyní před námi stojí úkol výpočtu plemenných hodnot. 

Výsledky šlechtitelského programu – brown swiss 
 V roce 2017 bylo v ČR chováno 718 čistokrevných plemenic plemene brown swiss a 4 213 

plemenic s převážným podílem krve brown swiss. V kontrole užitkovosti bylo uzavřeno 1 261 

normovaných laktací s průměrnou užitkovostí 8 167 kg mléka, T 4,09 %, B 3,58 %. Průměrný věk při 

prvním otelení byl 27 měsíců a 8 dnů a průměrné mezidobí 403 dnů. Do plemenné knihy je aktuálně 
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registrováno 27 chovů a 615 krav. 

 Do plemenné knihy bylo zaregistrováno 12 plemenných býků (4x USA, 6x D, 2x CH). Od 

prosince je dle rozhodnutí členské schůze Klubu při registraci dokládáno nositelství haplotypů BH1 a 

BH2 a pro β-kasein a κ-kasein. Tyto informace jsou pak vyznačeny na POP příslušného býka. 

 Populace plemene brownswiss v ČR je jednoznačně na vzestupu a kvalita je srovnatelná 

s kvalitními světovými populacemi. Nyní před námi stojí úkol výpočtu plemenných hodnot. 
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