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Úvod práce  
 

Touto prací bych chtěla přiblížit veřejnosti tematiku zabývající se šlechtěním 

hospodářských zvířat. V prvních kapitolách se budu věnovat stručnému popisu pohlavních 

orgánů skotu. Kapitola následující bude věnována fyziologii samičího pohlavního ústrojí, kde 

bude věnována větší pozornost říjovému cyklu plemenic, přes zabřeznutí až po porod. Dále se 

u této kapitoly stručně zmíním o příčinách nezabřeznutí krav. V  práci se budu dále věnovat 

inseminaci, práci inseminačního technika a také opatřením chovatele a organizace 

zprostředkovávající inseminační dávky. Po tomto shrnutí uvedu přehled nejčastěji chovaných 

plemen v České republice, které jsou rozdělena na masná, kombinovaná a mléčná. Další téma 

je o samotném mléčném plemeni, kterému se budu věnovat po zbytek práce, to jest o 

holštýnském skotu. Zde bych chtěla poukázat od základních poznatků jako je původ a exteriér 

plemene přes užitkovost až po chovný cíl. Informace k této problematice jsem nabyla jak 

z odborné literatury, tak z praxe. Mé poznatky se zaobírají především soukromými chovateli 

z oblasti Valašska a jejich chovy. 

1.1 Cíle práce 
 

Mým hlavním cílem je přiblížit širší veřejnosti problematiku šlechtění skotu, a přiblížit 

obecné povědomí o plemenech skotu a způsobech jeho chovu v České republice, především 

na Moravě. Ráda bych také poukázala na pokroky ve šlechtitelských programech a celkovou 

snahu a úsilí českých chovatelů o zlepšení genetických vlastností zvířat. 
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2. Základy rozmnožování skotu 

2.1 Anatomie samčích pohlavních orgánů 
 

Mezi samčí pohlavní orgány patří: varlata, což jsou párové pohlavní žlázy vejčitého tvaru 

uložené v šourku, v nichž se tvoří pohlavní buňky spermie a hormon testosteron. Dále 

nadvarlata, přídatné pohlavní orgány, mezi které řadíme semenné váčky, prostatu a 

Cowperovy žlázy. A nakonec chámovody a samotný kopulační orgán pyj, jenž je dělen na 

kořen, tělo a žalud. 

2.2 Anatomie samičích pohlavních orgánů 
 

Znalost anatomie je nezbytným předpokladem pro bezchybné provádění inseminace a také 

k vyšetřování březosti. Pohlavní orgány hrají důležitou a nezaměnitelnou funkci při tvorbě 

pohlavních buněk, hormonů, uvnitř orgánů dochází k oplození, vývoji plodu od oplození až 

po porod.  

2.2.1 Umístění pohlavních orgánů 

 

Pohlavní orgány se nacházejí v dutině pánevní, jen u starších krav částečně leží v dutině 

břišní. Mezi pohlavní orgány plemenic řadíme vulvu, poševní předsíň, pochvu, dělohu, která 

se dělí na děložní krček, děložní tělo a děložní rohy. A nakonec zde řadíme vejcovody a 

vaječníky. Říha et al.(2003) udává: 

2.2.2 Popis samičích pohlavních orgánů 

 

o Vulva  -  je umístěna pod řitním otvorem a představuje vstup do pohlavních orgánů. 

Prostor mezi nimi nazýváme hrázka. Vulvu tvoří stydké pysky. 

 

o Poševní předsíň - je dutinou mezi štěrbinou stydkou a vyústěním roury močové, která 

je tvořena vrstevnatým dlaždicovým epitelem. Vyústění trubice rozděluje předsíň 

poševní a pochvu. U jalovic se na předělu nachází příčná slizniční řasa neboli 

panenská blána (hymen). Na každé straně předsíně poševní vyúsťuje vždy jeden 
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vývod párových Bartoliniho žláz. Dále se na dně předsíně nachází klitoris, který 

vývojově odpovídá samčímu penisu.  

 

o Pochva - je uložena v pánevní dutině pod konečníkem. Je to trubice tvořena svaly, 

dlouhá 15 až 35 cm. Spolu s předsíní poševní tvoří kopulační orgán a také vytváří pro 

plod cestu porodní. Stěnu tvoří tři vrstvy. Zevní vrstvu tvoří řídké vazivo a pobřišnice 

přecházející z dělohy. Střední vrstva je tvořena tenkou vrstvou podélné hladké 

svaloviny a silnou vrstvou svaloviny kruhové. Vnitřní vrstva je tvořena sliznicí. Zde 

se nachází četné lymfatické uzliny. Zdraví plemenice poznáme podle typicky  

bleděrůžově zbarvené, hladké a lesklé sliznice. Buňky poševní stěny vytváří takzvaný 

mukus, který při páření a porodu zvlhčuje pochvu. Mukus má v období říje 

baktericidní vlastnost. 

 

o Děložní krček - silný útvar dlouhý 5 až 10 cm o průměru 2 až 5 cm spojující pochvu 

s tělem děložním. U přechodu do pochvy krček nepatrně vychlipuje (2 až 4 cm) a 

tohle místo nazýváme děložním čípkem. 

 

o Děloha - je zavěšena na děložních vazech. Vazy jsou bohaté na svalová vlákna, jsou 

dva a upevňují samičí pohlavní orgány. Mají také funkci přivádějící cévy a nervy do 

dělohy. Děložní stěna se skládá ze tří vrstev. Povrch dělohy tvoří pobřišnice. Střední 

vrstva je tvořena hladkou svalovinou, která je tvořena podélnou a kruhovou 

svalovinou. Uvnitř dělohy se nachází narůžovělá sliznice neboli endometrium. Tato 

sliznice je tvořena vícevrstevným cylindrickým epitelem. Obsahuje četné tubulózní 

děložní žlázy o délce až 2 mm. Barva sliznice je světle hnědočervená. V období říje 

plemenic žlázy zvětšují svůj objem a vyměšují hlen. U říje také dochází k překrvení 

sliznice což má za následek porušení tenkých tepen a tím pádem dochází k mírnému 

krvácení do dutiny děložní. V embryonálním vývoji a při březosti vznikají na děložní 

sliznici karunkuly.  Na povrchu jejich prohlubenin se přikládají klky blány klkové. 

Vzniklé spojení se nazývají placentomy, které hrají důležitou roli při výživě krve 

plodu v plodových obalech z krve matky. 

 

o Děložní tělo - je dutý nepárový orgán. Je dlouhé 2 až 5 cm a uloženo za děložním 

krčkem. Je rozděleno na dvě samostatné dutiny svalnatou přepážkou, které přecházejí 

v dutiny děložních rohů. 
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o Děložní rohy - dělí se na levý a pravý roh, přičemž každý má délku 30 až 35 cm 

s tloušťkou stěny okolo 2 mm. Stěna se v době březosti zvětšuje a zeslabuje. Rohy 

jsou mezi sebou spojeny horním a dolním vazem. V místě spojení se také nachází 

otevřená dutinka.  

 

o Vejcovody -  jsou párové orgány dlouhé 25 až 30 cm s tloušťkou 2 mm, která je ale u 

nálevkovité rozšířeniny větší a to mezi 3 až 5 mm. Vejcovody vyúsťují děložním 

otvorem do koncové části děložních rohů. Sliznice je tvořena cylindrickým epitelem 

s řasinkami. Vnitřní vrstva svaloviny je z kruhových svalových vláken a vnější 

z vláken podélných. Vejcovody obaluje seróza, která vytváří četné lymfatické a 

krevní pletence. Uvnitř vejcovodu dochází k oplození vajíčka a také k prvním 

vývojovým stádiím embrya. 

 

o Vaječníky -  jsou párové žlázy, s vnější i vnitřní sekrecí. Vytvářejí se zde samičí 

pohlavní hormony a dozrávají a dorůstají pohlavní buňky. Na vaječníky se upíná 

závěsný vak vaječníkový, který je přímým pokračováním širokého děložního vazu. 

Vaječníky jsou spojeny s děložními rohy vlastním vaječníkovým vazem. Již 

zmiňovaný vaječníkový a vlastní vaječníkový vaz spolu s pobřišní řasou vejcovodu 

tvoří vaječníkový vak, ve kterém je samotný vaječník skryt. Vaječník je z části 

pokryt pobřišnicí, v místě, kde pokryt není, je tvořena ovulační plocha se zárodečným 

epitelem. Velikost a tvar vaječníku se liší podle funkčního stavu. Průměrná délka je 

však uváděna okolo 2-3 cm a šířka mezi 1-2 cm.  

Stavba vaječníků 

- Zárodečný epitel  -  je tvořen jednovrstevným kubickým epitelem, u jalovic je 

souvislý u starších krav s četnými jizvami po žlutých tělíscích 

- Bílý vazivový obal - je tenká blána, která se nachází pod zárodečným 

epitelem. Je složen z četných kolagenních vláken, mezi nimiž se nachází 

vřetenovité vazivové buňky. 

- Korová vrstva - je tvořena z vřetenovitých vazivových buněk, které tvoří 

buněčné pruhy. Mezi pruhy probíhají kolagenní vlákna. V této vrstvě najdeme 

folikuly různých velikostí, včetně Graafova folikulu. 
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- Dřeňová vrstva - je poslední a zároveň vnitřní vrstvou vaječníku. Tvoří ji 

elastická vlákna, řídké vazivo a vlákna z hladké svaloviny. Mezi těmito 

vlákny a vazivem probíhají nervová vlákna a krevní cévy (Říha, et al., 2003). 
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3. Fyziologie samičího pohlavního ústrojí 
 

  Mezi reprodukční proces řadíme estrální cyklus a jeho fáze, oplození, březost, porod a 

poporodní období. Ke konci kapitoly uvádím a popisuji hlavní důvody nezabřeznutí krav. 

3.1 Pohlavní a chovatelská dospělost jalovic 
 

  Vývoj pohlavních orgánů jedince nekončí narozením, ale pokračuje až do puberty, tedy 

dosažení pohlavní dospělosti jedince. Teprve tehdy je ústrojí vyvinuté a může docházet k 

produkci zralých pohlavních buněk. Vyvíjejí se sekundární pohlavní znaky a pohlavní reflexy 

díky pohlavním hormonům, centrální nervové soustavě a hormonům se žlázami s vnitřní 

sekrecí. Pohlavní, neboli estrální cyklus se objevuje  pravidelně u pohlavně zralých jalovic, 

které mohou ihned zabřeznout. Pohlavní dospělost se však u většiny jalovic vyskytuje dříve, 

než je ukončen celkový tělesný vývoj. Proto dělíme dospělost pohlavní a chovatelskou. Pro 

srovnání pohlavní zralost bývá ve věku 8 až 12 měsících a chovatelská ve 14 až 18 měsících. 

Kdybychom nechali zabřeznout jalovici brzy, to znamená před ukončením tělesného růstu, 

může dojít k zastavení růstu, snížení užitkovosti, ztíženým porodům nebo snížení 

životaschopností potomstva (Říha, et al., 2003). 

3.2 Zánik pohlavní činnosti 
 

  Obecně je uváděn ve věku mezi 8 až 10 lety, záleží však na určitých faktorech, mezi které 

řadíme především zdraví a výživu dobytka, také ale plemennou příslušnost atd. 

3.3 Estrální cyklus 
 

  Jako estrální cyklus je označováno období od jedné do další říje. Probíhá u nebřezích 

plemenic v intervalu 21 dnů (18 až 25). Jeho délka bývá o den kratší u jalovic. Estrální cyklus 

dělíme na 4 fáze: 
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o Proestrus - jedná se o období před říjí, konkrétně tedy 20. až 21. dnem. Trvá asi 6 

hodin. Rostoucí folikul, jehož růst je stimulován FSH produkuje stále se zvyšující 

množství estrogenů. Pokračuje regrese žlutého tělíska. Dochází k prokrvení 

pohlavních orgánů, ke zduření a poliferaci sliznice, děložní krček se uvolňuje a z 

vulvy vytéká řídký hlen. Částečně je také snížena denní produkce mléka. Výše 

uvedené zvyšující se množství estrogenu má za následek neklid plemenic, bučení a 

v neposlední řadě naskakování plemenice na jiné krávy. Tato doba je nevhodná k 

inseminaci, které bude věnována následující kapitola. 

 

o Estrus - říje 1. až 2. den cyklu. Doba trvání v průměru 18 hodin. Dokončení regrese 

žlutého tělíska, folikul dorostl do takzvaného Graafova folikulu, který vystupuje na 

povrch ovaria. Ve folikulární tekutině, která je uvnitř Graafova folikulu dozrává 

vajíčko. Následuje vyplavování luteinizačního hormonu z adenohypofýzy, který 

působí na dozrávání Graafova folikulu. Na konci estra dochází k ovulaci, tedy 

k prasknutí Graafova folikulu a uvolnění zralého vajíčka. Výtok je v této fázi čirý. U 

plemenice dochází ke svolnosti k páření, takže při naskočení jiné krávy klidně stojí. 

V této fázi je vhodná doba k inseminaci. 

 

o Metestrus - neboli období po říji. 2. až 5. den po cyklu, trvá přibližně 12 hodin.  

Hladina estrogenů v krvi se snižuje, naopak se zvyšuje hladina luteinizačního 

hormonu.  Na místě, na kterém došlo k prasknutí Graafova folikulu, se objevuje krví 

vyplněná prasklinka. Poté však dochází k růstu žlutého tělíska. Vajíčko se dostává 

z nálevky vejcovodu do vejcovodu, v němž dochází k oplození. Druhý až třetí den po 

estru se objevuje krvavý výtok z pohlavních orgánů, který se nazývá poestrální 

(poovulační). Plemenice se opět začíná chovat normálně a nenechá už na sebe 

naskočit jinou krávu. Na samém začátku metestru je možné plemenici inseminovat, 

ale později se začíná prudce snižovat pravděpodobnost zabřeznutí. Proto se tedy tohle 

období k inseminaci nedoporučuje.  Pokud plemenice v estru nezabřezla, další říje by 

měla přijít za 18 dní po krvi. 

 

o Diestrus - v tomto období je typická aktivita progesteronu, který je zjistitelný v mléce 

i v krvi. Dochází k růstu žlutého tělíska na ovariu, které dosahuje velikosti 10 až 30 

mm. Na vaječníku se vyskytuje rostoucí folikul, který má i sekretorickou činnost, to 

znamená, že je schopný kolem 10. dne vyvolat i příznaky nepravé říje. Pokud 
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nedošlo k oplození, děloha vydává kolem 18. dne signál k vaječníku v podobě PGF2 

alfa (prostaglandinu F2 alfa), který působí na žluté tělísko, konkrétně jeho zánik. 

Dochází k prudkému snížení tvorbě progesteronu a jeho hladiny v mléce a krvi. Opět 

se zvyšuje hladina folikustimulačního hormonu, růstu nového folikulu na vaječníku, 

který produkuje estrogen a celý cyklus se opakuje (Burdych, Všetečka, 2004). 

                    

3.4 Hormony reprodukční endokrinologie  
 

   Do estrálního cyklu a jeho řízení zasahují hormony hypotalamu, adenohypofýzy, 

specifické hormony ovárií, hormony produkovány sekretorickou činností dělohy, dále 

z epifýzy a ze zadního laloku hypofýzy. 

Tabulka 1 - Hormony reprodukční endokrinologie (dostupné z: Říha et al., 2003, str.12) 

Název hormonu a označení Místo vzniku Hlavní funkce 

melatonin epifýza indikátor světelného dne 

délky den/noc 

gonadotropin relasing 

hormon GnRH 

hypothalamus řídí sekreci a uvolňování 

FSH a LH z adenohypofýzy 

folikuly stimulující hormon 

FSH 

adenohypofýza u samic - stimulace růstu a 

zrání folikulu v ovariu 

u samců - stimulace 

spermiogeneze 

 

luteinizační hormon LH adenohypofýza u samic - zrání folikulu a 

indukce ovulace a tvorba a 

uchování žlutého tělíska 

u samců - stimulace 

produkce testosteronu 

oxytocin neurohypofýza 

corpus luteum 

stahy děložní (transport 

spermií, transport 

oplozeného vajíčka, účast při 

lýze corpus luteum) 

estrogeny hlavně 17 beta granulózní buňky folikulu sekundární pohlavní znaky, 
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estradiol změny na pohlavních 

orgánech při říji, chování při 

říji, pozitivní zpětná vazba 

stimulace GnRH k uvolnění 

předovulačního LH 

inhibin granulózní buňky folikulu inhibice uvolňování FSH 

progesteron corpus luteum příprava endometria k přijetí 

embrya, negativní zpětná 

vazba na hypothalamus 

(pokles uvolňování GnRH) 

prostaglandin PGF2alfa děloha regrese (lýza)corpus luteum, 

pokles produkce 

progesteronu, a tím uvolnění 

zpětné negativní vazby na 

GnRH, na lýze corpus 

luteum se podílí i oxytocin 

produkovaný corpus luteum 

 

 

3.5 Zabřeznutí 

   Pokud dojde k oplození vajíčka, žluté tělísko na vaječníku produkující progesteron 

setrvává až do konce březosti. Pohlavní cyklus ustává a tento stav trvá až do porodu. Délka 

březosti se pohybuje mezi 280 až 285 dny. Může však kolísat a to v rozmezí mezi 270 do 300 

dní. Délku březosti může ovlivnit i plemenná příslušnost. Jako příklad uvedu plemeno České 

strakaté, kde březost trvá 290 dní, zatímco u plemene Holštýn 280 dní (Burdych, Všetečka, 

2004). 

  Poté, co dojde k oplození, začíná zygota sestupovat vejcovodem do dělohy. Zygota se 

začíná rýhovat, 42 hodin po ovulaci dochází k dvoubuněčnému stádiu, za 83 hodin 

k čtyřbuněčnému stádiu, stádium moruly po 4 až 5- ti dnech a stádium blastocysty po 7 až 8 

dnech. Embryo opouští zónu pellucidu zpravidla kolem 9. dne. Dostává se do dělohy, kde 

prodělává další vývoj. Výživu buněk uvnitř embrya zprostředkovává jedna vrstva buněk, která 

se nazývá trofoblast. Buňky, které jsou vyživovány trofoblastem se nazývají embryoblast, 
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z jehož buněk se vytváří tři zárodečné listy. Ektoblast a endoblast tvoří zárodečný terčík. 

Později mezi tyto zárodečné listy vrůstá poslední a to mezoderm.  

  Kolem jedenáctého dne dochází k nidaci embrya. Usazuje se v děložním rohu, konkrétně 

v jeho polovině a výživu přijímá z děložní sliznice. Mezi 16. a 21. dnem se vytváří plodové 

obaly - amnion, chorion a allantois. Obaly jsou blanité vaky poskytující zárodku výživu, 

dýchání, vyměšování a v neposlední řadě slouží jako ochranný obal. 

Amnion - jedná se o nejvnitřejší obal obklopující plod. Obal produkuje plodovou vodu. 

Plodová voda obsažená v amnionu je také nazývaná jako „pravá“ a od „nepravé“ ji rozeznáme 

podle vlastnosti tekutiny. V tomto případě je kalná a vazká. Její význam je ochranný a 

důležitou roli hraje při porodu, kdy zajišťuje kluzkost porodních cest. 

Allantois - obsahuje výše uváděnou „nepravou“ plodovou vodu. Tekutina je nažloutlá a 

obsahuje vyloučenou moč plodu. Kanálek spojující močový měchýř plodu a tento zárodečný 

vak se nazývá urachus - zárodečný močovod. Tekutina allantoisu přivádí k chorionovému 

vaku krevní cévy pupečního provazce. Dále chrání plod před vnějšími otřesy a rozšiřuje 

porodní cesty při porodu. 

Chorion -  je protáhlý vak, uzavírající plod spolu s amnionovým a allantoidovým vakem. 

Srůst zevní plochy choria se stěnou allantoidového vaku se nazývá allantochorin a strůst zevní 

plochy amnia se stěnou allantoidového vaku allantoamnion. 

  Okolo 35. dne se objevuje pevné spojení neboli placentace. Placenta krav je typická 

dlouhými chorionovými klky. Spojení se sliznicí děložní je pevné, čímž dochází k narušování 

sliznice. Nidace končí kolem 42. dne vytvořením placenty. Období je označováno jako 

kritické pro vývoj plodu, často dochází k embryonální mortalitě neboli ztrátám plodu. Po 42. 

dnu dochází ke zvyšování objemu plodových vod, zejména tedy plodové vody „nepravé“ 

 

3.6 Hlavní příčiny nezabřeznutí krávy 
 

Přebíhání:  Jestliže plemenice nezabřezla, další říje se dostavuje za 18 až 25 dní. Pokud se 

přebíhání dostavuje častěji, hovoří se o stádové sterilitě. Mezi příčiny této sterility patří: 

nevhodná doba k inseminaci (tedy v proestru či pozdním metestru), špatná výživa, infekce, při 

inseminaci špatné zacházení se spermatem, nebo jeho nízká kvalita. 
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Změny na pohlavních orgánech z důvodu zánětu:  Mezi nejčastější příčinu řadíme špatné 

hygienické zásady jak u porodu, tak v poporodním období. Porušením těchto hygienických 

zásad dochází k zanesení mikroorganismů do těla krávy, respektive do jejích porodních cest. 

V důsledku toho dochází k zánětlivému onemocnění. Mezi tyto záněty patří nejčastěji záněty 

pochvy, vulvy, děložního krčku, vejcovodů a dělohy. 

Protržení hráze: K tomuto jevu může dojít v případě hrubého zacházení při porodu. Nejčastěji 

dochází k zánětu, protože rána je stále znečišťována výkaly. Z tohoto důvodu je léčba velmi 

obtížná. 

Poruchy pohlavních funkcí:  Patří zde atrezie vaječníkových folikulů (při říji nedochází k 

ovulaci), perzistence folikulu (ovulace se dostavuje později), cystózní degenerace ovárií, 

perzistující žluté tělísko, atrofie ovárií (způsobena podvýživou zvířete, chronickým 

onemocněním apod.), acyklií ovárií (kdy se nevyskytuje cyklus, ovulace, Corpus luteum ani 

říje). 

Poruchy březosti: V každém období březosti může dojít k úhynu plodu. Když dojde k úhynu 

na začátku gravidity, plod bývá vstřebán. Později dochází po odumření buď k potratu, nebo 

k zadržení v děloze, kde však dochází k postmortálním změnám (Burdych, Všetečka, 2004). 

Embryonální mortalita: Jedná se o odumření zárodku do 42. dne po oplození. Je dokázáno, že 

jalovice jsou náchylnější k embryomortalitě na jaře, zatímco krávy v létě a zimě. Mezi hlavní 

příčiny patří 

 Sublikická endometritida: což znamená, že i přes to, že spermie projdou vejcovodem a 

dojde k oplození, nedochází k nidaci. Jako hlavní důvod je uváděno nevhodné 

prostředí v děloze. 

 Tepelný stres zvířete: Vyskytuje se u plemenic, když je okolní teplota vyšší než 27°C 

a nižší než  -15°C. Pokud teplota v děloze stoupne nad 39,5°C snižuje se 

pravděpodobnost zabřeznutí a to na 13 %. Cílem tedy všech chovatelů je udržovat 

tělní teplotu zvířete pod 39°C (Coufalík, 2013). 

 Výživa: Zde jsou nebezpečné toxické látky: jako jsou plísně, těžké kovy, 

fytoestrogeny a další. Důsledkem těchto negativních vlivů je nízká hladina 

progesteronu. 

 Mastitida: Jako nejhorší typy mastitid působící na embryonální mortalitu jsou uváděny 

mastitidy typu Klebsiela a E. Coli (Coufalík, 2013). 
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Zmetání: Jedná se o vypuzení plodu před koncem gravidity. Zmetání dělíme na časné a 

pozdní. K časnému dochází od 42. dne po oplození do poloviny březosti, přičemž další 

vyhlídky na zabřeznutí jsou dobré. Pozdní zmetání je od poloviny březosti do 210. dne po 

oplození. Dochází k zadržování lůžka, a proto je další zabřezávání obtížné. Po výše 

zmiňovaném 210. dni se hovoří o předčasném porodu. 

Mumifikace plodu: Dochází k resorbci plodové vody a tkáňových tekutin. Plod je proto tvrdý. 

U plemenice se nemusí dostavit říje i několik dalších měsíců, a když už se dostaví, dochází 

k vypuzení plodu. 

Macerace plodu: Dochází k úmrtí plodu z důvodu zánětu dělohy, která je naplněna hnisem. 

Dochází ke změně měkkých částí plodu na kašovitou hmotu účinkem fermentů. Macerace má 

z pravidla za důsledek neplodnost plemenice (Burdych, Všetečka, 2004). 

Samozřejmě na plodnost mají vliv i určité nemoci plemenic. Nejprve se u zvířete vylučují 

choroby infekčního rázu jako je například Leptospiróza, pohlavní nákazy a další z toho 

důvodu, že postihují celé stádo nikoliv pouze jedince. Vyskytuje-li se určité onemocnění více 

a jeho výskyt postihne více jak 10 % stáda je nutno onemocnění věnovat vyšší pozornost. 

Patří zde například výskyt ovariálních cyst, mastitid, tichých říjí, kulhání apod. Za stádové 

problémy jsou nejčastěji zodpovědné poruchy metabolismu způsobené nadměrnou či naopak 

deficitní výživou (avitaminózy, chybějící minerální látky, ketózy, acidózy), dále mohou být 

způsobeny závadnými krmivy, infekcemi (mastitis) a tak dále. Všechna výše uvedená 

onemocnění mají negativní dopad na reprodukci, a proto je nutné věnovat při výskytu 

jakéhokoliv onemocnění zvýšenou pozornost (Coufalík, 2013). 
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Obrázek 1: Placentace (dostupné z: Říha et al., 2003, str.24). 

 

 

  3.7 Porod  
 

  Porod je přirozený proces, při němž je pomocí stahů děložní svaloviny zralý plod 

vypuzen z dělohy. Konec březosti a blížící se porod ohlašují typické a postupně objevující se 

příznaky. Mezi první patří ochabování a prodlužování vazů a svalů břišní stěny. Dále se těsně 

před porodem začíná zvětšovat mléčná žláza, která začíná produkovat mlezivo. V děložním 

krčku se začíná rozpouštět hlenová zátka a ve formě hustého hlenu opouští tělo pohlavními 

cestami. Porod dělíme na tři fáze. První fázi nazýváme otevírací, po ní následuje fáze 

vypuzovací a poslední fáze poporodní, při níž dochází k porodu plodových obalů. 

Fáze otevírací: Pro tuto fázi jsou typické slabé, sotva zřetelné kontrakce dělohy. Pomocí 

kontrakcí je plodový vak uvnitř s plodem posouván do krčku děložního. Ten tvoří spolu 

s pochvou širokou porodní uturouru. Po vystoupení z pohlavních cest dochází k prasknutí 

plodových obalů, zřídka kdy v pochvě. Allantoidový vak praská jako první, po něm následuje 

vak amnionový. Po prasknutí těchto obalů dochází k odtékání „pravé“ i „nepravé“ plodové 

vody, která následně usnadňuje vypuzení plodu svlažením porodní cesty. 
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Fáze vypuzovací: Začíná po odtoku plodových vod. Kontrakce dělohy jsou silnější a vyskytují 

se porodní bolesti. Pokud se v průběhu neobjeví žádné komplikace, trvá tato fáze 3 hodiny. 

Život mláděte je od života matky oddělen po přetržení pupečního provazce (Říha et al., 2003). 

„Přetržením provazce pupečního se přeruší krevní oběh plodu. V krvi se začne hromadit oxid 

uhličitý. Tím se podráždí dechové nervové centrum, vybaví se první dechy, plíce se naplní 

průdušnicovým vzduchem a roztáhnou se. Zvýší se průtok krve plícemi, která jako okysličená 

proniká plicními žilami do levé srdeční “( Říha, J., Petelíková, J., Čeřovský, J., Bažant, J., 

Bochenek, M., Pytloun, J., 2003, str.25). 

  

Fáze poporodní: V této fázi dochází k porodu lůžka, což jsou plodové obaly a části placenty. 

Vypuzení lůžka trvá za normální situace 3 až 8 hodin. Pokud však k vypuzení nedojde do 12 

hodin, je nutno volat veterináře. 

Poporodní období: V tomto období dochází k vrácení pohlavních a přídatných orgánů do 

původního stavu. Je důležité dbát na správnou hygienu a výživu krávy, aby další zabřezávání 

probíhalo bez komplikací. Poporodní období, dále jen puerperium dělíme na tři úseky: 

rané puerperium: 9 dnů po porodu 

klinické puerperium: 28 dnů po porodu 

celkové puerperium: 42 dnů po porodu (Burdych, Všetečka, 2004). 
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4. Inseminace   
 

  Inseminace významně ovlivňuje úroveň reprodukce. Jedná se o spolupráci chovatele 

skotu, inseminačního technika a v neposlední řadě veterinárního lékaře. Bezporuchová 

plodnost je základem úspěšné reprodukce. Plodnost je ovlivňována stářím zvířat, jejich 

zdravotním stavem, výživou, výší mléčné produkce. 

4.1 Hlavní opatření chovatele 
 

  Pozornost věnuje chovatel zejména celkovému zdravotnímu stavu. Poté dohlíží na 

hygienické prostředí. Při porodu by měl omezit zásahy porodníka a preferovat volné telení. Po 

porodu počkat na vypuzení plodových obalů, neboť jak je výše uvedeno puerperium je 

rozhodující pro další úspěšné zabřezávání a plodnost. Pakliže se v jeho stádu objevují 

plemenice s nízkou schopností zabřeznutí a nepravidelným přebíháním, je nutno dbát na 

pravidelné gynekologické prohlídky a zařazovat do reprodukce jen plemenice s dobrým 

zdravotním stavem. 

  Když je plemenice zařazena do reprodukce, chovatel sleduje po otelení ovariální aktivitu. 

Sleduje průběh říje a stanovuje si nejvhodnější dobu k inseminaci. Dvakrát denně hodnotí říji. 

Chovatel je také povinen vést o každé plemenici ve stádu evidenci a podávat pravdivé 

informace inseminačnímu technikovi před inseminací. Při vyšetřování březosti a inseminaci 

pomáhá technikovi s fixací plemenice a žádný ze zákroků nesmí být bez jeho přítomnosti 

proveden. 

4.2 Hlavní opatření organizace dodávající sperma 
 

  Organizace před samotným odběrem prověřuje chov plemeníků, kteří musí být v dobré 

zdravotní kondici. Při odběru je nezbytné dodržení hygienických podmínek a po něm 

hodnocení kvality spermatu. Aby bylo sperma zařazeno k dalšímu zpracování, musí splňovat 

několik požadavků. 6 měsíců se laboratorně vyšetřuje, aby neobsahovalo žádné patogenní 

organismy. Aktivita spermií nesmí být nižší než 70 % a hustota nižší než 700 000 v 1 mm
3
. 

Nesmí obsahovat shluky spermií ani přimíseniny. Nesmí obsahovat žádné morfologické 

změny. V poslední řadě je důležité správné zbarvení, tedy bílá barva s šedým odstínem, který 

může být až krémový. 
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  Když sperma projde těmito kritérii, je sperma ředěno a plněno do pejet, které se následně 

zmrazí. V těchto pejetách je ukládáno do zásobních kontejnerů a po uplynutí 30 dnů je 

expedováno technikům. Aby nedošlo k znehodnocení dávek, musí se dodržovat přísná 

hygiena při práci s nimi a dbát na pravidelnou dezinfekci a sterilizaci zařízení a pomůcek. 

Inseminační technik používá ke své práci tekutý dusík a musí dbát na určitá pravidla při práci 

s ním. Je nutno vést evidenční záznamy o jednotlivých úkonech. Po první inseminace technik 

sleduje zabřezávání a podle dosažených výsledků je rozhodováno o využití k další inseminaci 

 Technik pravidelně dezinfikuje kontejner s dávkami, zodpovídá za správné zmražení a 

přípravu inseminační dávky před samotnou inseminací. Při inseminaci dodržuje stanovený 

způsob a po ní vyšetřuje březost plemenice. Každý úkon zapisuje do evidence, dodržuje 

bezpečnost a dbá na ochranu vlastního zdraví (Říha et al., 2003). 

Péče o transportní kontejner s dávkami (dále jen kontejner) 

  Uvnitř kontejneru je tekutý dusík, jehož teplota je mínus 196°C. Proto je důležité dbát na 

opatrnost při práci s ním. Tekutý dusík se na vzduchu mění na plyn a páru. Na pokožce 

způsobuje omrzliny 1. až 3. stupně, záleží samozřejmě na množství a době působení kyslíku. 

Jelikož technik převáží kontejner autem, musí být dostatečně zajištěn tak, aby se zabránilo 

jeho pohybu, či převrhnutí. Aby nedošlo k hromadění plynného dusíku v autě, je nezbytné za 

jízdy pravidelně větrat. Kapalina také nesmí být uzavřena v kontejneru pevnou zátkou, 

protože dusík při odpařování může až 700 krát zvětšit svůj objem. Když je s dusíkem 

manipulováno v uzavřené místnosti, je nutné zajistit dobrou ventilaci, aby zabránila nebo 

vyloučila pokles kyslíku pod 16 %. Kdyby se tak stalo, ovzduší začne být nedýchatelným. 

Pokud by hranice klesla až pod 6 % objemových, dýchání se zastaví a po něm následuje smrt 

zadušením. 

  Péče o kontejner spočívá v dezinfekci. Vždy před jeho naplněním a později poté, co se 

odpaří veškerý dusík se kontejner vydezinfikuje a opětovně naplní. Když je kontejner 

v provozu, dezinfikuje se každé 4 měsíce. Jako dezinfekční činidlo se používá 2% ajatin, 

který necháváme působit 3 hodiny. Poté se vymyje převařenou vodou a následně vysuší. 

Technik vede přesnou evidenci o termínech dezinfekce. 

  Protože se dusík neustále odpařuje, je nutno kontrolovat jeho hladinu a pravidelně dolévat 

nový dusík, aby nedošlo k ohřátí kontejneru. V případě ohřátí dochází k usmrcení a zkažení 

všech dávek uvnitř. Abychom předešli mechanickému poškození, umístíme ho na bezpečné, 
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čisté, suché místo a dohlídneme na to, aby k němu neměly přístup děti, ani jiné nepovolané 

osoby. 

Příprava inseminační dávky 

  Technik nejprve zkontroluje teplotu vody v termosce, ve které může rozmrazit 3 až 5 

pejet najednou. Pokud tedy rozmrazuje výše uvedené množství pejet, teplota v termosce by 

měla mít 35°C. Pokud potřebuje rozmrazit jen jednu pejetu, voda by měla mít maximálně 

38°C. Poté kontroluje správnost pejety. Poté, co ji technik vyjme z dusíku, dochází po 5-7 

sekundách k jeho odpaření a tehdy ji může teprve ponořit vatovou zátkou dolů do vodní lázně. 

V lázni je pejeta ponořena 30 sekund. Pejeta zůstává vatovou zátkou dolů a po vyjmutí z lázně 

se otře sterilní vatou. Následně se sterilními nůžkami odstřihne teplem uzavřený konec. 

Vatovou zátkou se vloží do inseminačního katetru, který překryje a fixuje krycí pipetou. Měl 

by také ohlídat, aby na rozmrazenou pejetu nesvítilo přímé slunce. Při inseminaci deponovat 

inseminační dávku až za vnitřní branku do těla dělohy. Technik stále dohlíží na hygienu jak 

inseminačního zařízení, tak zvířete.  
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Obrázek 2: Teplotní poměry v kontejneru (dostupné z: Říha et al., 2003, str.31) 

 

 

Vyjmutí dávek z transportního kontejneru 

  Aby nedošlo u technika k újmě na zdraví, musí pracovat rychle a soustředěně. Proto musí 

mít přesný přehled o uložení dávek uvnitř. Kanystry s pejetami musí být trvale ponořeny 

v dusíku. Před vyjmutím dávky se spermatem určitého býka technik překontroluje identifikaci 

a teprve poté pinzetou vyjme celou pejetu z kelímku. Pejetou je poté nutno zatřepat, aby se 

odstranil zbytek dusíku. 

4.3 Průběh inseminace 
 

 Pro úspěšné provedení inseminace je nutno se řídit těmito pěti zásadami. 

1) Před nahlášením plemenice k inseminaci je nutno dohlížet na zdravotní stav. Pokud 

majitel nepodá informace inseminačním technikovi, nebo se technik se z důvodu 

spěchu na anamnézu nezeptá je vysoká pravděpodobnost sníženého zabřeznutí. 

Anamnéza by měla obsahovat všechny informace o předchozím porodu (jak porod 

probíhal, jestli se vyskytly nějaké komplikace před, při a po porodu, průběh 

puerperia). U přebíhalek jsou pro technika důležité informace o říji (o samotném 

průběhu a intervalech mezi říjemi), jestli nedošlo k embryomortalitě, zda-li nedošlo 

k infekci pohlavních orgánů, popřípadě vhodnosti býka k dané plemenice. Dochází-li 

k pochybnostem o zdravotním stavu plemenice, technik provádí rektální vyšetření, při 
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němž zjišťuje stav děložního krčku, dělohy a ovárií. Po zvážení všech okolností a 

vyšetření se technik rozhodne mezi třemi možnostmi: 

a) Bez jakýchkoliv připomínek plemenici inseminovat. 

b) Krávu inseminovat s případnými připomínkami, které sdělí zootechnikovi a uvede 

je na zadní stranu evidenční karty plemenice. 

c) Plemenici neinseminovat. 

 

2) Přísné dodržování hygieny. Všechny pomůcky k inseminaci, které přicházejí do 

přímého kontaktu s vnitřními orgány plemenice, musí být udržovány v naprosté 

čistotě. Dodržovat čistotu inseminačních pomůcek a hygienu při inseminaci je důležité 

zejména proto, aby nedošlo k sekundární infekci pohlavních orgánů. Je velice důležité 

pracovat opatrně, aby nedošlo k poranění sliznice pohlavních orgánů, které by tímto 

mohly být infikovány. 

3) Inseminovat v estru. Jeden z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnou inseminaci je 

znalost chovatele o průběhu říje každé plemenice. Na základně všech faktorů a své 

anamnézy kontaktuje inseminačního technika. To samozřejmě platí i v případě, kdy si 

není zcela jist a technik mu rektálním vyšetřením pomůže diagnostikovat průběh říje. 

4) Správné zacházení s dávkami. Společnosti zabývající se výrobou a distribucí 

inseminačních dávek jsou zodpovědné za dodržování předpisů a norem, týkajících se 

výroby a uchovávání dávek. Při nedodržení těchto předpisů může dojít ke snížení 

kvality všech dávek a tím pádem ke snížení výsledků zabřezávání. 

5) Samotné provedení inseminace. Aby byla inseminace bezchybná, je nutno dodržovat 

daný postup. Nejprve se musí plemenice řádně zafixovat. Důležitá je naprostá znalost 

anatomie a fyziologie pohlavních orgánů. Před inseminací technik posuzuje hlen. 

Pokud hlen odpovídá typickým vlastnostem pro říji a neobsahuje vločky hnisu, může 

dojít k inseminaci. Nejčastější metodou je rektální inseminace. Tato metoda je závislá 

na perfektním provedení, ale na druhou stranu je při ní dosahováno nejlepších 

výsledků zabřezávání. Je však důležité myslet na hygienickou zásadu a to nejprve 

umístit aparaturu do pochvy a až po té zavést ruku do rekta. Aparatura se zavádí 

k děložnímu krčku pod klenbou pochvy. Druhou ruku technik zavádí do rekta a 

vyšetřuje dělohu, krček děložní a v neposlední řadě ověřuje stadium říje. Pokud 

technik neshledá žádný důvod proč neinseminovat, uchopí mírně dělohu směrem od 

rohů děložních ke krčku děložnímu, jemně ji namasíruje a odsune k břišní dutině. Po 

odsunu dojde k protažení pochvy, vyrovnání příčných a podélných řas její sliznice, 
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čímž je usnadněno zavádění aparatury. Přes krček děložní se aparaturou dostane až za 

vnitřní branku krčku děložního do dělohy a pomalu dojde k vytlačení inseminační 

dávky za vnitřní branku krčku děložního. Při opakované inseminaci se inseminační 

dávka deponuje do druhé poloviny krčku děložního. 

 

Ukončení inseminace: Dochází k vyjmutí inseminační aparatury. Technik po vytažení 

aparatury posuzuje kvalitu hlenu. Jednorázová rukavice a krycí povrchová pipeta se 

ihned po inseminaci vyhazuje, aparatura očistí od hrubých nečistot a poté řádně 

dezinfikuje. Na úplný závěr si technik umyje a dezinfikuje ruce. 

Nejčastěji se vyskytující chyby při inseminaci:  

- Špatná fixace plemenice. Hrozí nebezpeční poranění jak plemenici (pohlavních 

orgánů až tlustého střeva), tak samotnému technikovi (kopnutí zvířetem, 

ublížení rohem, atd.). 

- Špatná hygiena při inseminaci, zejména nedostatečné očištění stydkých pysků. 

- Hrubé zacházení s aparaturou při jejím zavádění. Technik může poranit 

sliznici. Poraněním dochází ke krvácení a tím pádem k poškození spermatu. 

- Inseminace do dělohy. Inseminace do dělohy se nedoporučuje z toho důvodu, 

že nemusí být známo, na kterém ováriu dochází k ovulaci a tudíž by nemuselo 

dojít k oplození. U přebíhalek se nedoporučuje inseminace za zevní branku 

děložního rohu, protože by mohlo dojít k porušení hlenové zátky v krčku 

děložním a následné embryomortalitě nebo poškození plodu, tedy k abortu. 

- Inseminace do rohu děložního. Ta je možná pouze v indikovaném případě, kdy 

víme, na kterém vaječníku se nachází Graafův folikul, těsně před prasknutím. 

4.3.1 Vyšetření březosti 

 

  Pro diagnostiku březosti se používají dvě metody. První je ultrasonografické vyšetření, 

kdy lze diagnostikovat březost již od 28. dne po inseminaci. Tohle vyšetření však není 

definitivní, neboť po 30. dnu dochází k možnému výskytu embryomortality a proto se jako 

konečná používá druhá metoda, tzv. rektální metoda vyšetření březosti, kterou lze 

diagnostikovat již od 35. dne po inseminaci. Nejdůležitějším orgánem, o kterém můžeme 

s jistotou při rektálním vyšetření říci, zda je plemenice březí, je děloha. Tato diagnostika se 

opírá o řadu symptomů, které mohou s velkou jistotou potvrdit nebo vyvrátit přítomnost 

plodu. Pozornost se zaměřuje především na tyto body: 
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- Uložení a citlivost dělohy. Po oplození zvětšuje děloha svůj objem a váhu. Pozvolna 

opouští dutinu pánevní a klesá do dutiny břišní. K tomuto jevu dochází teprve kolem 

70. dne březosti. Pro ranou diagnostiku březosti je tedy tento postup nepoužitelný 

- Asymetrii, kvalitu stěny dělohy. Asymetrie je podmíněna vývojem plodových obalů. 

V obřezlém rohu je možné ji registrovat již v průběhu 5. týdne. V důsledku hromadění 

se tekutin ve stěně obřezlého rohu dilatuje (rozšiřuje se), ztrácí schopnost stahu a její 

povrch se stává jemným a hebkým. Děložní tělo se od 5. týdne březosti začíná výrazně 

zvonovitě rozšiřovat opět v důsledku přibývání plodových tekutin. 

- Přítomnost tekutin a plodových obalů. 

- Uchopitelnost amnionového váčku, který je svým obsahem uchopitelný od 28 dne 

březosti. Jeho velikost je 0,8 až 1 cm. Je pohyblivý, proto je obtížné ho uchopit. Váček 

zaniká mezi 45. až 50. dnem gravidity a v tomto okamžiku už je možné uchopit plod. 

Zjišťování přítomnosti amnionového váčku vyžaduje velké zkušenosti a jemnou 

techniku 

- Přítomnost allantochoria v obřezlém rohu je u jalovic od 35. dne březosti. Zjišťování 

jeho přítomnosti a následné uchopení nemůže ohrozit život embrya, protože plodové 

obaly jsou daleko od něj. 

- Přítomnost placentomů. Lze pro ranou diagnostiku využít až od 75. dne březosti, kdy 

dosahují placentomy velikosti lískového oříšku a začínají vytvářet stopku. 

- Přítomnost plodů. Jeho přítomnost lze prokázat po 45-50. dnu březosti jeho 

uchopením přes děložní stěnu. Později se přítomnost určuje rytmickým rozhoupáním 

děložní stěny i jejího obsahu. Plod se začne pohybovat proti stěně, čímž registrujeme 

jeho přítomnost. Tento způsob se však doporučuje až po 3. měsíci březosti. 

- Změny pulzu na cvrčivý. U jalovic je tato děložní tepna malá a nevýrazná. V průběhu 

březosti však začíná zvětšovat svůj průměr, prodlužuje se a dostává klikatý průběh. 

Zvýšením průtoku krve a zároveň zvýšením odporu při krevním průtoku dochází 

k typické vibraci tepenné stěny. Tato vibrace doprovází každou pulsovou vlnu a je 

tedy známá jako cvrčivý puls nebo taky fremitus. První příznaky lze zachytit až 

koncem třetího měsíce, proto jsou tedy pro ranou diagnostiku nepoužitelné. 

               Z odborného i ekonomického hlediska je nejvhodnější provádět diagnostiku březosti 

v její co nejrannější fázi, aby bylo možno do reprodukčního cyklu zapojit maximální počet 

plemenic. 
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5. Přehled nejčastěji chovaných plemen v České republice 
 

  Mezi nejrozšířenější druhy u nás patří holštýnský skot, kterému se budu věnovat 

podrobně později. Plemena dělíme na mléčná, mezi které řadíme holštýnský skot a Jersey, 

masná do kterých se řadí: Belgické modré, Charolais, Aberdeen Augus, Limousine, Blonde 

d´Aquitaine a Piemontese a kombinovaná do kterých se řadí Český strakatý skot a plemeno 

Montbeliard. Šlechtitelské programy jsou rozdílné, a proto je nyní stručně popíši. 

Šlechtitelský program mléčného skotu bude uveden v podkapitole o holštýnském skotu. 

Masný skot se u nás začal intenzivně šlechtit v roce 2001. Genoservis, a.s. provozuje největší 

testační stáj v České republice. V této stáji byly otestovány nejzajímavější kombinace. Proto 

jsou inseminační dávky od nejlépe prověřených plemeníků. Dávky jsou exportovány jak po 

celé České republice, tak i po Evropě. Konkrétně tedy na Slovensko, do Německa a 

Španělska. U nás je chováno celkem 12 masných plemen. Genoservis, a.s. vybral býky, u 

kterých si je jistý, že budou dominovat v budoucnosti. Ke spolupráci dochází pouze 

s nejlepšími chovateli. Genoservis, a.s. zajišťuje poradenský servis, inseminační dávky i 

býčky do přirozené plemenitby. Přehled vybraných plemen. 

Jersey: Pochází z ostrova Jersey, který leží v Lamančském průlivu mezi Francií a Velkou 

Británií. Na ostrově se chová od roku 1763 bez příměsi jiné krve. Plemeno se chová výhradně 

pro mléčnou produkci, obsahuje vysoký počet mléčných složek. Obsah tuku se pohybuje 

v průměru okolo 6 % a obsah bílkovin v průměru kolem 4 %. Plemeno se vyznačuje malým 

tělesným rámcem, jehož barva srsti se pohybuje na škále od světlé přes hnědočervenou až po 

černou barvu. Vyznačuje se také velkým a prostorným vemenem. Celkový nádoj se pohybuje 

mezi 4500 až 7000 kg mléka za laktaci. 
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Obrázek 3: Plemeno Jersey (převzato z www.pecus.cz ). 

 

Belgické modré: Plemeno je typické modrým zbarvením. První zmínky o tomto skotu jsou 

z Belgie z oblasti řek Escaut a Meuse časově se jedná o 19. století. Od roku 1880 do roku 

1914 se plemeno šlechtěním formovalo do jeho současné podoby. Tato práce však byla 

přerušena válkou. Poté byl oficiálně v roce 1919 stanoven šlechtitelský cíl a to užitkovost 

s vyrovnanou mléčnou a masnou produkcí. Plemeno se vyznačuje velkým tělesným rámcem, 

jemnou kostrou a tzv. dvojitou zmasilostí. Právě tato zmasilost je žádoucí pro zvýšení 

výtěžnosti pro chovatele. Nevýhodou je vysoká obtížnost porodu a z 95 % nutnost císařského 

řezu. V zemi původu, tedy v Belgii je skot chován převážně v čistokrevné formě. V jiných 

zemích se kříží nejčastěji s mléčným skotem. Do České republiky do Výzkumného ústavu 

živočišné výroby bylo tohle plemeno dovezeno v roce 1994. V posledních letech se zvyšuje 

zájem o plemeno hlavně tedy pro jeho křížení s mléčným skotem, konkrétně s holštýnským. 

Obrázek 4: Plemeno Belgické modré (převzato z www.belgianblue.cz). 
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Charolais: Plemeno pochází z konce 18. století z Francie z okolí měst Nevers a Charolais. 

V České republice se řadí mezi nejpočetnější masná plemena. V celosvětovém měřítku patří 

mezi nejtěžší a největší plemena. Vyznačuje se velkým tělesným rámcem s hrubou a silnou 

kostrou. Zbarvení plemene je smetanové až bílé s absencí skvrn. Plemeno vyniká 

dlouhověkostí, dobrou plodností s vysokými denními přírůstky býků, které se pohybují až 

kolem 2 kg za den. Problémem je však, stejně jako u plemene Belgického modrého, jejich 

velmi obtížné telení. Plemeno se pase v nadmořské výšce mezi 300 až 800 metry. V některých 

alpských zemích se tato výška pohybuje až mezi 1000 m. 

Obrázek 5: Plemeno Charolais (převzato z www.alacasserole.blogspot.cz). 

 

 

Aberdeen Augus: Bylo vyšlechtěno ve Skotsku na začátku 18. století. Jedná se o 

nejrozšířenější mastné plemeno na světě a v České republice se řadí na druhé místo. 

Dominantní barva srsti je černá, může se ale také vyskytovat v recesivní červené barvě. 

Dominantní je také bezrohost. Plemeno je středního tělesného rámce. V druhé polovině 19. 

století však došlo šlechtěním ke zvětšení rámce a to importem plemene do Kanady a USA. 

Vyznačuje se raností, což umožňuje zapouštění jalovic už ve 24 měsících. Mezi další 

pozitivní vlastnosti patří nízká porodní hmotnost telat a jejich následná dobrá 

životaschopnost. Plemeno se velmi dobře adaptuje na podmínky a jeho maso se řadí mezi 

velice kvalitní. 
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Obrázek 6: Plemeno Aberdeen Augus (převzato z www.cschms.cz). 

 

 

 

Limousine:  Plemeno pochází z oblasti Limousine v jihozápadní Francii. Plemeno je velmi 

odolné, neboť se ve své domovině pase až v 1000 m.n.m. Do České republiky se dostalo 

teprve v roce 1990. Plemeno se vyznačuje středním až větším tělesným rámcem. Stejně jako 

předchozí plemena vyniká dobrými mateřskými vlastnostmi a porody bez komplikací. 

Typickou barvou srsti je hnědočervená se světlejšími skvrnami okolo očí, nozder a 

okrajových částí končetin. Maso je velice kvalitní a proto se z tohoto důvodu Limousine kříží 

s jinými plemeny. 

Obrázek 7: Plemeno Limousine (převzato z www.greensons.cz). 
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Piemontese: Plemeno bylo vyšlechtěno v severní Itálii. Piemontese je středního tělesného 

rámce s jemnou kostrou a mohutným osvalením. Barva srsti je bílá až jemně šedá. Na hlavě, 

krku a okrajových částech končetin jsou však chlupy zbarveny černě. Typickým znakem 

plemene jsou také rohy, které jsou do věku 20 měsíců černé a postupně s věkem začínají od 

základu žloutnout a černá zůstává pouze špička. Plemenice vynikají raností, dlouhověkostí 

(zpravidla 10 i více telat) a nekomplikovaným telením. Často se kříží s jinými plemeny díky 

vysoké kvalitě masa, vysoké jateční výtěžnosti a nenáročnosti chovu. 

Obrázek 8: Plemeno Piemontese (převzato z www.parks.it). 

 

 

Blonde d´Aquitaine: Plemeno bylo vyšlechtěno v jihozápadní Francii v padesátých letech 19. 

století. Šlechtění probíhalo okolo měst Guercy, Garonnaise a Blonde des Pyrénées. Plemeno 

se vyznačuje velkým tělesným rámcem s plavým zbarvením srsti. Kostra je jemná a dobře 

osvalená.  Krávy jsou dlouhověké a vyznačují se dobrými mateřskými schopnostmi. Plemeno 

je pozdní a první zapouštění jalovic probíhá až ve věku 3 let. I přesto, že se telata rodí s vyšší 

hmotností, probíhají porody bez komplikací. 
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Obrázek 9: Plemeno Blonde d´Aquitaine (převzato z www.biolib.cz). 

 

 

 

České strakaté: Plemeno pochází z České republiky. Je kladen důraz na produkci kvalitního 

masa a mléka. V současné době je cílem dosažení mléčné užitkovosti 7 - 7500 mléka 

s obsahem bílkovin nad 3,5 % a zároveň při masné užitkovosti ve výkrmu a denním přírůstku 

nad 1300 gramů jatečné výtěžnosti přesahující 58 %. Upřednostňován je skot se 

zvýrazněnými znaky mléčnosti, větší tělesného rámce a dobrého oslabení při zachování 

harmonického exteriéru. Využití široké variability strakatého skotu v rámci populace pomáhá 

chovatelům při volbě vhodného produkčního využití a zároveň může pohotově reagovat na 

měnící se požadavky trhu. To umožňuje vysokou efektivitu při využití ke spolehlivé 

kombinované produkci s důrazem na mléčný charakter. Český strakatý skot se používá jak 

pro užitkové křížení s ostatními dojnými plemeny tak i pro chov krav bez tržní produkce 

mléka. 
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Obrázek 10: Plemeno České strakaté (převzato z www.cestr.cz). 

 

 

Montbeliard: Plemeno vzniklo ve Francii v 18. století zkřížením původního francouzského 

skotu se simentálským plemenem. Plemenná kniha je vedena až od roku 1889, kdy bylo 

plemeno uznáno. Původním záměrem šlechtění bylo vyšlechtění plemene s kombinovanou 

užitkovostí, ale v průběhu doby se důraz přenesl především na užitkovost mléčnou. Produkuje 

mléko s nižším obsahem bílkovin (3,19 %). Typickým znakem plemene je červenostrakaté 

zbarvení s bílou hlavou. Charakteristický je také vyšší tělesný rámec. Tohle plemeno je 

v České republice zastoupeno v nižší míře. 

Obrázek 11: Plemeno Montbeliard (převzato z www.eamos.cz). 
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6. Holštýnský skot a jeho šlechtitelský program 

6.1. Původ plemene 
 

   Holštýnské plemeno patří do skupiny nížinných plemen. Postupem času se stalo 

nejpočetnějším plemenem na světě. Holštýnský skot má původ v severozápadní Evropě, kde 

se vyvíjel z místních populací od 17. století. Vznikl křížením bílého a černého plemene 

nížinných oblastí Fríska a Šlesvicko-Holštýnska (severozápad Německa až hranice 

Holandska).  V druhé polovině 19.stol bylo importováno větší množství černostrakatého skotu 

do Severní Ameriky, odkud také pochází nynější název Holštýnský skot. Zatímco v Evropě 

bylo plemeno vyšlechtěno na exteriérově vybalancovaný střední rámec s velmi dobrou 

mléčnou užitkovostí, vysokým obsahem složek v mléce a dobrým osvalením. V Severní 

Americe byl skot jednostranně šlechtěn na mléčnou užitkovost a velký tělesný rámec. Od 

poloviny 20. století se proces šlechtění začal více orientovat na mléčnou užitkovost a zpětně 

se začalo využívat krve americké populace s důrazem na mléčnou užitkovost a genofond 

těchto zvířat z USA a Kanady se začal prosazovat a používat v celém světě. V naší republice 

došlo v 60. letech k dovozu vysokobřezích jalovic z Holandska, Dánska, Německa a Kanady. 

Celkem bylo přivezeno asi 30-40 000 kusů. Během 60. let byl omezen dovoz jalovic a tak se 

začaly dovezené plemenice křížit s býky stejného plemene. V České republice byla 

legislativně domácí populace holštýnského plemene uznána v roce 1983 vyhláškou 

Ministerstva zemědělství. Naše holštýnská populace vznikla převážně v důsledku převodného 

křížení českého strakatého skotu a momentálně představuje zhruba polovinu stavu dojených 

krav České republiky. Nyní je zapsáno v plemenné knize více než 101 000 kusů skotu a jejich 

stav se stále zvyšuje. 

6.2 Exteriér plemene 
 

  Pro plemeno je charakteristické černostrakaté zbarvení s bílou lysinou na hlavě. Asi 10 až  

15 % zvířat je nositelem recesivní alely červenostrakatého zbarvení. Tato zvířata se označují 

jako RED-Holstein. Především v Holandsku je tato varianta chována cíleně. Jinde je tohle 

specifikum využíváno k zušlechťování strakatých kombinovaných plemen skotu. Plemeno se 

vyznačuje velkým tělesným rámcem, při výšce krav v kříži mezi 145 až 153 cm a jejich 

hmotností kolem 650 až 700 kg. Obdélníkové tělo je málo osvalené, hlubokého a prostorného 

hrudníku a suchých končetin. Typickým znakem je prostorné a pevně upnuté vemeno. Mezi 
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hlavní znaky plemene patří ranost a vysoká intenzita růstu během odchovu, což umožňuje 

první zapouštění jalovic ve 14 až 15 měsících a následné otelení ve 24 měsících. 

Obrázek 12: Plemeno Holštýn (převzato z www.whff.info). 

 

 

6.3 Chov 
 

  V současné době se v České republice především uplatňuje princip volného ustájení. Pro 

jalovice je ideální pastevní odchov. Plemeno se vyznačuje velkou přizpůsobivostí, při důrazu 

na zajištění kvalitní potravy. Při selekci se klade důraz na vysokou mléčnou užitkovost, 

pravidelné zabřezávání a vysokou plodnost a produkci životaschopných telat, odolnost proti 

mastitidám (mastitida: zánět vemene), dobré zdraví a v neposlední řadě na harmonický 

exteriér a dobré utváření vemene. Nejlepší chovy dnes najdeme v Severní Americe, Kanadě, 

Francii, Nizozemsku a Izraeli, kde přesahuje průměrná užitkovost 10 000 kg mléka za 

laktační období. 
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6.4 Užitkovost 
 

   Holštýnský skot patří mezi dojné plemeno s nejvyšší mléčnou užitkovostí. U nejlepších 

krav dosahuje produkce mléka až 30 000 kg mléka za kontrolní rok. Na vrcholu laktační 

křivky je běžný denní nádoj prvotelky mezi 30 až 50 kg mléka za den. U starších krav se tohle 

číslo zvyšuje o 10 až 20 %. V chovech se pravidelně provádí kontrola užitkovosti, která je 

zveřejňována vždy za celý rok. 

Kontrola užitkovosti: Provádí se každý měsíc a shromážděné údaje se vyhodnocují na konci 

kontrolního roku. Zaměřuje se na mléčnou produkci při zachování co nejvyšších složek mléka 

a jejich poměrů. Při kontrole užitkovosti se primárně zjišťuje obsah laktózy, tuku a bílkovin. 

Sekundárně se kontrola zaměřuje i na somatické buňky. Vysoký obsah somatických buněk je 

podmiňován eventuálním zánětem mléčné žlázy, či špatném seřízení dojícího zařízení.  

Kontrolní rok, což je rozhodné období pro výsledky všech ukazatelů dojivosti, trvá 305 dní. 

Do výsledného průměru se zařazují jenom krávy, které dokončily normovanou laktaci (240-

305 dní). Odebrané vzorky mléka se zasílají do akreditované laboratoře. Česká republika má 

tyto laboratoře 2 a to v Buštěhradě a v Brně-Chrlicích. Kontrolní rok znamená období od 1.10 

do 30.9. Za rok 2012/2013 narostla u nás mléčná produkce o 190 - 230 kg mléka. V této 

kontrole dosáhla průměrná užitkovost krav bez ohledu na plemeno 8267 kg mléka, 317 kg 

mléčného tuku a 280 kg bílkovin. Pozitivní se jeví i skutečnost, že u tučnosti nastal drobný 

pokles, avšak hladina bílkovin zůstala stabilní. 

6.5 Chovný cíl 
 

    Cílem šlechtění u holštýnského skotu je dosažení systematického zvyšování rentability 

chovu na základě genetického zlepšování vlastností zvířat. Kombinace záměrného šlechtění a 

vytváření vhodných podmínek chovu cíleně míří k vytvoření efektivní a bezproblémové 

dojnice s dostatečnou produkcí a dlouholetostí. Předpokladem k dosažení rentability chovu 

dojnic je mimo vysoké mléčné užitkovosti i dobrá úroveň takových funkčních vlastností jako 

je zdraví, plodnost a funkční utváření exteriéru. Z hlediska plodnosti se rozumí pravidelné 

zabřezávání a produkce životaschopných telat a z hlediska zdraví se požaduje především 

odolnost vůči mastitidám a metabolickým problémům (např. alimentární poruchy). Funkční 
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exteriér krávy je kombinací přiměřených tělesných partií, zejména končetin a vemene, které je 

předpokladem úspěšného fungování zdravého jedince s využitím pro další chov. Výběrem 

vhodných znaků je kladen důraz na dlouhověkost a celkové snižování nákladů při zachování 

dostatečně vysoké mléčné užitkovosti. Efektivita chovu je také podmíněna dobrou schopností 

růstu, dostatečnou raností, která umožňuje otelení ve věku 24 měsíců. 

  Šlechtění bude v následujících letech dále klást důraz na zdraví zvířete, zvyšování 

odolnosti zejména proti mastitidám, na zlepšení kondice pohybového aparátu a tím 

prodloužení dlouhověkosti zvířat. Dalším cílem bude také eliminace, nebo alespoň potlačení 

dědičně přenosných chorob. Ve šlechtění bude využíváno poznatků z genetiky a molekulární 

biologie.  

6.6 Selekční program 
 

   Mezi základní sledované vlastnosti zvířat a jejich hodnocení patří tyto funkční a užitkové 

vlastnosti: Původ zvířete, mléčná užitkovost, u které se pozorují kilogramy mléka, jeho 

složení (obsah bílkovin, tuku a laktózy vše v procentech), po domluvě se také pozorují 

somatické buňky a jejich obsah. Dále se zjišťuje dojitelnost, z níž se poté vypočítává 

v průměru minutový výdojek. Posuzuje se ranost plemenic a jejich celkové reprodukční 

vlastnosti jako je počet zapuštění, zabřeznutí, průběhy porodů, počty narozených telat 

případně jejich ztráty. Souhrnně se hodnotí exteriér plemenic. V poslední řadě u matek býků 

zařazených k inseminaci a jalovic či krav, od kterých se odebírají embrya za účelem prodeje, 

dochází k zjišťování DNA. Zjišťuje se z důvodu výskytu genetických vad. Svaz chovatelů 

proto tedy spolupracuje s výzkumnými pracovišti, sleduje výskyt a vývoj genetických vad 

v jiných zemích. Uplatňují se opatření, která zajišťují eliminaci těchto vad tak, aby nedošlo ke 

snížení zisku. Nositelé genetických vad jsou evidování v plemenné knize. 

„Z poznatků tedy vyplývá, že mezi základní předpoklady pro efektivitu šlechtění patří 

testování vlastností zvířat, kontrola užitkovosti a kontrola DNA. Je evidentní, že rozsah 

vlastností a znaků podléhá vědeckému poznání a proto se dá s jistotou tvrdit, že bude 

v následujících letech dále rozšiřován a upřesňován“(viz Informační portál Holstein). 

Plemenná kniha: V České republice je vedena jedna kniha pro holštýnský skot. Tato kniha 

stanovuje chovný cíl, registruje původ plemene a jejich dosažené plemenné hodnoty. Kniha je 

vedena samostatně pro plemenice a plemeníky a zvíře je do knihy zapisováno na základě 

přihlášení jeho chovatelem. Plemenná kniha má svou radu, která se skládá z 9-ti členů, kteří 
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jsou na návrh výboru jak voleni, tak odvoláváni. Kniha obsahuje i několik dokumentů, mezi 

které patří například: Pravidla býků do plemenitby, Pravidla testace plemenných býků, 

Pravidla přidělování jmen plemeníkům a plemenicím a tak dále. Samotní chovatelé zde 

najdou také dokumenty k vyplnění o potvrzení původu jalovic a krav a býků. 

Hodnocení zvířat  

  Odhad plemenné hodnoty zvířat patří mezi základní cíl jejich hodnocení. Patří zde 

inseminační a reprodukční schopnosti, průběhy porodů, záznamy o zdravě narozených 

telatech a údaje z kontrol dojitelnosti a užitkovosti. Plemenné hodnoty se liší u plemenic a 

plemeníků. 

U plemenic a plemeníků: Množství nadojeného mléka a obsah jeho složek (bílkovin a tuku) 

v kilogramech. Z tohoto množství se následně vypočítávají plemenné hodnoty v procentech. 

Dále je bodován exteriér plemenice a její odolnost vůči mastitidám. 

Dále jen u plemeníků: Dojitelnost. Plodnost plemeníků a plodnost jejich dcer. Obtížnost 

porodu a dlouhověkost. 

6.6.1 Výběr otců býků 

 

  Využívá se pouze nejlepších plemeníků, kteří jsou vybírání pouze z otevřené celosvětové 

holštýnské populace. Základem pro výběr je selekční index a zjišťování genomických hodnot. 

Býci ze všech zemí se srovnávají mezinárodním hodnocením býků. Tyto výsledky jsou pro 

Českou republiku publikovány Mezinárodní organizací s názvem Interbull. K výběru otců 

býků by mělo být využíváno býků, kteří patří do nejlepšího 1 % ze všech hodnocených 

populací. Dále se kontroluje, zda není býk nositelem genů způsobujících dědičné vady. 

Plemeníka pro býčka si vybírá sám zájemce s chovatelem. 

6.6.2 Výběr matek býků 

 

  Na výběr matky býka se podílí všechny možné dostupné zdroje. Řadí se zde domácí 

populace jalovic a krav, dále krávy a jalovice narozené z dovezených, předních zahraničních 

embryí, a jejich dcer. Domácí populace je zastupována čistokrevnými plemenice, které jsou 

zapsány v plemenné knize. Stejně jako u otců býku se přísně kontroluje případné nositelství 

genů způsobujících dědičné choroby. 
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6.6.3 Výběr býků 

 

Výběr mladých býků a jejich testace 

  Býci se k plemenitbě vybírají na základě jejich genomických plemenných hodnot, které 

jsou stanovovány v zahraničí. 

„Po zahájení genomického hodnocení v České republice se předpokládá výběr podle 

národních GEPH (genomických plemenných hodnot), respektive GEPH stanovených 

Interbullem u býků ze zahraničních populací“ (viz Informační portál Holstein). 

Po zjištění plemenných hodnot se zjišťuje celkový tělesný vývoj a exteriér zvířete. Pro 

plemenitbu (přirozenou nebo inseminaci) se býci vybírají ve věku 11-13 měsíců, to znamená 

před tím, než dosáhnou chovatelské dospělosti. Kritéria pro jejich výběr a následné zařazení 

do plemenitby stanovuje svaz chovatelů. Dále se přihlíží na hospodářské vlastnosti jeho 

rodičů, utváření exteriéru býka, u kterého je absence genetických vad a poruch. V neposlední 

řadě se klade důraz na kvalitu spermatu. Po provedení celkového hodnocení vlastností býka 

dochází ke konzultaci mezi jeho majitelem a pracovníkem Svazu. Pokud nejsou shledány 

důvody proč býka nezařazovat, je býk zařazen do plemenitby jak přirozené, tak k inseminaci. 

Testování býků: Ze strany chovatele dochází k připařování, a díky němu se získávají 

informace pro odhad plemenných hodnot býka a vlastnosti jeho dcer. Připařování podléhá 

určitým zásadám, které jsou součástí samotného šlechtitelského programu. Tyto zásady musí 

dodržovat všechny společnosti, ve kterých se provádí testování býků. 

Výběr otestovaných býků k plemenitbě a inseminaci 

  Jak je uvedeno výše, býci se vybírají na základě jejich plemenných hodnot. Stejně tak 

jsou zohledňovány výsledky všech vlastností býka, mezi které patří celkové utváření 

exteriéru, stavba kostry a užitkovost dcer (množství nadojeného mléka, obsah jeho složek a 

tak dále). Rozhodující pro výběrová kritéria a dovoz inseminačních dávek je mezinárodní 

srovnání a jeho výsledky zveřejněné v Interbullu. 
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6.6.4.  Výběr krav 

 

  Aby mohlo docházet k obnovování stád, je nutné vybírat proto krávy na produkci nových 

jalovic. Selekční kritéria si záleží na chovateli. Obecně jsou pro obměnu stád využívány 

všechny plemenice, které jsou chovu schopné. Je však nutné zamezit negativním účinkům 

inbreední deprese (viz podkapitola 6.7.) a u budoucího  potomstva zohlednit koeficient 

příbuznosti, který by neměl být větší než 12,5 %. 

6.6.5 Kontrola plnění šlechtitelského programu 

 

Šlechtitelský program (jeho plnění a rentabilita) se každoročně vyhodnocuje Radou 

plemenné knihy a šlechtitelskou komisí. Kritéria pro výběr matek a otců býků, pro výběr 

plemeníků k inseminaci stanovuje a upřesňuje Svaz chovatelů a Rada plemenné knihy 
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6.6.6.1 Tabulka: Vývoj užitkovosti holštýnských krav od roku 1990 do roku 2011 

v kontrolách užitkovosti (převzato z www.holstein.cz). 

Rok Počet 

uzávěrek 

Mléko Tuk Tuk Bílkoviny Bílkoviny Věk 

kg % kg % kg Mezidobí 

1990 52 489 4 301 4,03 174 nezjištěno nezjištěno 386 

1995 56534 4 910 4,22 207 3,19 157 402 

2000 83764 6 667 4,10 273 3,30 220 409 

2005 99 881 8 030 3,85 309 3,24 260 427 

2010 111 280 8 912 3,72 332 3,23 291 422 

2011 112 771 8 986 3,75 337 3,29 295 419 

6.6.6.2 Tabulka: Vývoj inseminací od roku 2001 do roku 2011 pro srovnání v České 

republice, Americe a Evropské unii (převzato z www.holstein.cz). 

 ČR  % Amerika  % EU  % 

Rok I.ins. Vš.ins. všech I.ins. Vš.ins. všech I.ins. Vš.ins. všech 

2001 80 709 167384 38,9 87 011 162325 37,7 52 497 100 491 23,4 

2002 82 142 177984 40,3 92 545 168053 38,1 48 572 95 367 21,6 

2003 86 227 190553 44,3 81 012 143914 33,4 49 272 95 938 22,3 

2004  96 922 214010 49,2 75 901 136684 31,4 44 885 84 648 19,4 

2005 91 131 207113 45,5 76 061 139172 30,5 54 553 109 283 24,0 

2006 88 615 199228 45,2 67 096 125686 28,5 57 659 116 069 26,3 

2007 79 894 186149 42,1 71 302 136652 30,9 58 169 119 777 27,0 

2008 73 081 171863 37,8 76 981 149773 32,9 64 525 133 069 29,3 

2009 67 155 160222 37,7 68 526 131322 30,9 66 257 133 073 31,4 

2010 66 424 158740 37,5 64 326 121036 28,6 70 547 14 3466 33,9 

2011 66 464 159 250 36,7 76 644 138395 34,2 61 642 126 403 29,1 

Celke

m 

878764 199249

6 

41,4 837405 156301

2 

32,5 628578 1257584 26,1 
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6.6.7 Příloha plemenné hodnoty býků 

 

  Každý chovatel, poté co zjistí správné stádium říje, zavolá inseminačnímu technikovi. 

Některý chovatel má předem nastudované plemenné hodnoty býků a jen je oznámí technikovi. 

Některý však neví, tak spolu s technikem hledají nejvhodnější variantu. Chovatel obdrží od 

technika přehled býků jak s mléčnou a kombinovanou, tak s masnou užitkovostí. Chovatel si 

také sám rozhodne, zda má zájem o sexované sperma. Poté, co se rozhodne, oznámí to 

inseminačnímu technikovi, který těsně před inseminací znovu zkontroluje fázi říje a poté 

inseminuje. V příloze je ceník inseminačních dávek masných plemen od firmy genoservis, a.s. 

Tabulka je rozdělena podle plemen. U každého býka je uvedeno registrační číslo, jméno, cena 

dávky, křížení, převod, šlechtění a telení. Také z těchto informací může chovatel zjistit, zda se 

jedná o homozygotně bezrohé zvíře a tím pádem budou všechna telata bezrohá. Nebo zda se 

jedná o geneticky bezrohé zvíře s tím, že polovina telat bude bezrohá. V tomto případě záleží 

na rohatosti matky. A v posledním případě zda je býk nositelem pro nepravé rohy tzv. vakly, 

což jsou volné a malé růžky. 

   Jako nejzajímavějšího holštýnského bych uvedla býka ze stáje CRI (Cooperative 

Resources International) se jménem Jenny-L Toystory-ET, který v roce 2012 překonal hranici 

produkce a to 2 000 000 dávek. Tento býk se narodil v roce 2001 ve Wisconsinu na farmě 

Mystic Valley Dairy. Nejprve se v roce 2009 zapsal do knihy milionářů a na to hned v roce 

2011 překonal rekordmana Sunny Boye z Holandska s jeho 1 767 000 inseminačními 

dávkami. A o rok později překonal jako jediný býk v historii hranici 2 000 0000. Za úspěch je 

považována skvělá kombinace znaků, které jsou požadovány chovateli po celém světě. 

Konkrétně se jedná o správný exteriér, vysokou produkci, zabřezávání a snadné porody bez 

komplikací. Jeho kvality byly zveřejněny poprvé v roce 2005 a od té doby se dávky dostaly 

do více jak padesáti zemí a je o ně stále větší zájem (viz Informační portál Genoservis).  
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6.7    Imbreeding, genomická selekce, inbrední deprese, heterózní efekt 
 

 Inbreeding:  Je nazýván také jako příbuzenská plemenitba, při které dochází ke koncentraci 

stejných genů. Což má za následek buď pozitivní inbreeding, kdy se sjednocují pozitivní 

geny, nebo negativní inbreeding, kdy se utvrdí geny podporující určitou chorobu. Z tohoto 

poznatku lze tedy usoudit, že v praxi se chovatelé snaží utvrdit pozitivní geny. Pokud se 

utvrdí výše uvedené negativní geny, zvíře se dále nešlechtí ani není zařazeno do chovu, posílá 

se na jatka. Měří se takzvaný inbrední koeficient býků, který je zveřejněn na stránkách 

www.plemdat.cz. 

 Tyto koeficienty jsou samozřejmě závislé na velikosti dané populace. Čím je určitá populace 

menší, tím je koeficient větší. U holštýnského skotu se jedná o velkou populaci, proto je 

vysoká pravděpodobnost, že rodiče budoucího potomstva budou sourozenci. Přijatelná 

hranice inbreedingu u holštýnského skotu je 3,12 % a nedoporučuje se překračovat hranici 

6,25 %. Překročením hranice dochází ke zhoršené reprodukci a poklesu užitkovosti. 

Nejpřísnější kritéria jsou v Izraeli, kde je při překročení hranice inbreedingu 3,12 % naprostý 

zákaz inseminace (Coufalík 2013). Řešením je tedy jeví genomická selekce. 

Genomická selekce: „Zásadní průlom přinesený touto technologií je testování 54.000 DNA 

znaků současně za relativně nízkých nákladů. Tyto samotné nukleotidové polymorfní (SNP) 

znaky, které reprezentují samotné základní změny (A, T, C nebo G) v rámci DNA řetězce, 

mohou stanovit genotyp mnohem efektivněji než laboratorním stanovením mikrosatelitních 

znaků, který byl používán v minulosti“ (viz Informační portál Genoservis). 

 Zjednodušeně se pomocí analýzy DNA a pomocí počítačového programu analýza vyhodnotí. 

Vzorek se odebírá jak u telat, tak je možné jej odebrat už z embrya. Takto se zjistí plemenné 

hodnoty budoucího zvířete, aniž by chovatel čekal, až zvíře doroste. 

 Inbrední deprese: Je jev, postihující znaky produkce a reprodukce. Dochází k nahromadění 

stejných genů, což má za následek negativní vliv na produkci a reprodukci zvířete. Ztrácí se 

například produkce mléka, dochází k opakované neschopnosti zabřezávání a tak dále. 

 Heterózní efekt: Je opakem inbreedingu a inbrední deprese. Dochází ke křížení mezi plemeny 

a tím se zvyšuje produkce a reprodukce. Tento jev má za následek pozitivní vliv na zdravotní 

http://www.plemdat.cz/
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stav zvířete. Tento efekt je řazen mezi nástroje šlechtění a je využíván pro budování nových 

plemen. Nejčastěji se u nás kříží holštýnský skot s plemenem Jersey. Tohle křížení má jak 

pozitiva, tak negativa. Mezi pozitiva se řadí zlepšení reprodukce, zlepšení dlouhověkosti a 

snížení mrtvě narozených telat. Naopak mezi negativa patří snížení mléčné produkce 

(konkrétně o 12 %), až o 60 kg menší hmotnost kříženců a nižší váha narozených telat 

(Coufalík, 2013). Dále se holštýnský skot kříží s plemeny Chester a Montbeliard. 

K heteróznímu efektu dochází i u ostatního dobytka (jako jsou prasata), ale také i u drůbeže.. 

6.8     Bioinženýrský postup 
 

  Zde se řadí takové postupy, u kterých dochází ke zvýšení produkce potomků a 

plemenných hodnot, k eliminaci dědičných chorob, a k celkovému snížení nákladů. Mezi 

tento postup uvedu sexaci dávek a oplození in vitro. K oběma tématům též přikládám 

obrazovou přílohu usnadňující pochopení procesu. 

6.8.1 Sexace dávek 
 

  Tento proces má své výhody i nevýhody. Technika sexace spočívá v rozdělování samčích 

Y chromozomů a samičích X chromozomů z odebraného spermatu býka. K rozpoznání 

chromozomů dochází díky faktu, že samičí X chromozom obsahuje u skotu asi o 3,8 % více 

DNA, než samčí chromozom Y. Následně se tyto spermie obarví a oddělí od sebe. Po 

rozdělení dochází k zamrazení dávky, která se může následně použít při inseminaci. Jistota, že 

se ze sexované dávky narodí jalovice je vyšší než 90 %. „Užití má však řadu nevýhod, jako 

například že je 3x dražší než normální inseminační dávka, poněvadž výtěžnost je jen do 7 % 

samičích spermií, zabřeznutí je v průměru o 12% nižší (10-30 %)“(viz Informační portál 

Genoservis). Další z nevýhod je, že jedna dávka sexovaného spermatu obsahuje jen 2 miliony 

spermií a větší úhyn potomků. Dávka se inseminuje do děložního rohu, čímž se zvyšuje riziko 

infekce. Mezi další nevýhody patří finanční stránka tedy z hlediska menších chovatelů. 50 % 

embryí se nevyužije (Coufalík, 2013) a proto je potřeba podmínek velmi dobré reprodukce. 

Bylo také zjištěno, že při sestupné křivce v estru se rodí více jaloviček, zatímco ve fázi 

vzestupné těsně před ovulací více býků (Coufalík, 2013). Sexování se provádí ve fázi moruly 

či blastocysty. Nejlepší výsledky jsou dosahovány, když se inseminují jalovice. 
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Obrázek 13: Aparatura při sexování dávek (převzato z sexingtechnologies.com) 

 

 

 

 

 

 

6.8.2 Oplození in vitro 
 

  Je nazývána odborně jako In vitro fertilizace a řadí se stejně jako sexování dávek do 

bioinženýrského procesu. Nejprve se pomocí hormonů vyvolá u dárkyně takzvaná 

superovulace, kdy dozrává více oocytů najednou. Následně se oocyty odeberou, oplodní 

spermiemi. Ke spojení dochází buď přirozeně, nebo pomocí intracytoplazmatické injekce. Po 
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tomhle kroku dochází ke kultivaci embrya. Jak je známo buňka se po oplození začíná dělit. 

Právě ve stadiu moruly se odeberou z embrya buňky, ze kterých jsou šlechtitelé schopni 

zjistit, zda bude potomek samec či samice a plemenné hodnoty budoucího potomka. Pokud 

z hodnot usoudí, že zvíře bude přínosné, vloží embryo do plemenice. K přenosu dochází 

v estru, kdy je inseminačním technikem detekován corpus luteum. Embryo se vkládá do druhé 

třetiny děložního rohu.  Pokud však chovatel zjistí, že zvíře nebude dosahovat hodnot, které 

by byly přínosem pro chovatele, zacházejí s tímto embryem jako s biologickým odpadem. I 

přesto, že chovatel ušetří tímto brzkým zjištěním spoustu času, je tento postup u nás používán 

stále méně, právě z důvodu finanční náročnosti. Nyní se tento postup přesunul spíše do 

výzkumných ústavů a univerzit v USA (Coufalík, 2013). Závěrem bych tedy shrnula, že při in 

vitro fertilizaci dochází k obelhávání a zkracování reprodukčního intervalu. V laboratoři jsou 

šlechtitelé schopni zjistit budoucí plemenné hodnoty zvířete, zatímco chovatel na jejich 

zjištění a případné zařazení do plemenitby čeká od narození býčka 21. měsíců. 

Obrázek 14: Schéme oplození (převzato z www.sexingtechnologies.com ) 
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7. Závěr 

 

 Závěrem bych chtěla shrnout všechny poznatky a informace, které jsem během své práce 

nabyla.  Mým cílem bylo přiblížit širší veřejnosti a lidem, kteří neměli nikdy tu možnost vidět 

a poznat život na farmách. Od základního popisu anatomie a fyziologie pohlavního cyklu 

jsem poukázala, jak je důležité mít odborné znalosti a přesně odhadnou fázi říje, protože 

pokud by k tomu nedošlo, právě tady by končila má práce. Pokud ale k tomu dojde, může 

následně dojít k samotné inseminaci, kde jsem se snažila stručně přiblížit, za jakých podmínek 

samotná inseminace může probíhat. Přes inseminaci jsem se dostala k popisu březosti a taky 

uvedla hlavní příčiny nezabřeznutí plemenice. Březost je ukončena porodem, rozděleným na 

tři fáze a to fáze otevírací, vypuzovací, poporodní. Také jsem podotkla jak je pro další 

zabřezávání důležité poporodní období neboli puerperium. Informace týkající se anatomie, 

fyziologie a březostí jsem čerpala z odborné literatury, kdežto celý průběh inseminace jsem 

měla možnost vidět na vlastní oči a informace zapisovat z praxe od odborníků. Po zbytek 

práce jsem čerpala převážně také z praxe, kdy jsem měla možnost setkat se jak s chovateli, tak 

s inseminačním technikem a v neposlední řadě genetickým inženýrem. U drobnějších 

chovatelů jsem se setkávala s plemeny, které rozděluji podle užitkovosti a popisuji v přehledu 

plemen. Posledním a hlavním tématem mé práce je holštýnský skot, kterému jsem se věnovala 

nejhlouběji. Kapitola začíná původem plemene, jak a kdy se holštýnský skot dostal k nám. 

Dále jsem se věnovala podrobnějšímu popisu exteriéru zvířete přes jeho užitkovost a 

šlechtitelský program. Samotný šlechtitelský program je rozdělen do více podkapitol, u 

kterých bylo důležité zmínit informace týkající se výběru otců býků, výběru matek býků, 

výběru býků a výběru krav na produkci nových jalovic pro obměnu stát. Kapitola je ukončena 

odstavcem, jak se vlastně provádí kontrola plnění šlechtitelského programu a přílohou 

s plemennými hodnotami býků. Poslední podkapitoly jsou věnovány nástrojům šlechtění jako 

je inbreeding, inbrední deprese, genomická selekce a heterózní efekt. Poslední kapitola je 

věnována bioinženýrskému postupu u kterého jsem se podrobněji věnovala sexací dávek a 

oplozením in vitro. Ke každému postupu jsou přidány obrázky pro snadnější pochopení 

nezaujaté veřejnosti. Závěrem práce bych chtěla ještě jednou poděkovat lidem, kteří byli 

ochotní věnovat mi pozornost a dát mi tu možnost podívat se na místa, na které se mnozí 

nepodívají za celý život. Poslední a největší poděkování patří mému otci, který mi umožnil 

trávit s ním od raného dětství veškeré volné chvilky na farmách a vzbudit tak ve mně zájem o 

zvířata.
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