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Cíl chovatelů? 

• Trouble free cow  

•  =  ekonomika 
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Dostupná data pro management a 
šlechtění 

• Mléčná užitkovost (kg, % T, % B, % L…) 

• Funkční znaky 
• SB, perzistence laktace, dlouhověkost, průběh 

porodu... 

• Masná užitkovost (u C skotu)  

• Exteriérové znaky (19 + 4) 

• Konvenční PH / genomické PH 

Chybí údaje o zdravotním stavu 
a léčení (spotřebě léčiv) 
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C skot (38 % mléko – 18 % maso – 44 % fitnes) 

H skot (49 % produkce, 51 % funkční znaky)   

Fitnes znaky ve šlechtění 

Selekční index – holštýnský skot 

Selekční index  český strakatý skot 
udder health 

index 
10% vitality index 

5% 
milkability 

1% 
calving ease 

1% 
fertility 

14% 

perzistency 
3% 

longevity 
10% 

beef 
18% 

milk  
38% 

milk production 
49% 

reproduction 
12% 

SCC 
7% 

longevity 
7% 

type traits 
25% 
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2013 ICAR Technical Meeting, 
Aarhus, Denmark  

 
Health Data Conference on “Challenges and Benefits 

of Health Data Recording in the Context of Food 
Chain Quality, Management and Breeding” 

 
 http://www.icar.org/index.php/icar-

meetings-news/aarhus-2013 
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Problémy sběru dat  

• Různé SW aplikace 

• Různé klíče diagnóz (standard = ICAR) 

• Různá ochota spolupráce (chovatel/vet) 

• Obava 

• Konkurenční výhody? 
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Výhody centrálního sběru dat 

• Využití pro faremní management 

• Plodnost 

• Plná integrovatelnost do faremních 
softwarů a technologií 

• Využití pro šlechtění (PH zdraví) 
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Příklady aktivního přístupu 
Vetsat Dánsko 

 

• Monitoring použití vet. 
preparátů v živočišné 
výrobě 

• Pomoc a poradenství 
farmářům  

• Zajistit transparentnost 
a soulad s legislativou 

• Získat data pro 
farmaceuticko-
epidemiologický 
výzkum 
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• Aktivní přístup chovatelů a 
vytvoření databáze diagnoz jako 
součást akčního plánu 

• Elektronický sběr dat dle 
jednotného klíče 

• Běžné v řadě zemí – dlouhá 
tradice severské státy, ale i 
Rakousko, SRN 

• Využitelné pro management na 
farmě i šlechtitelské aktivity 

• Nečekat na povinnost! Udělat z 
“hrozby”? svoji silnou stránku! 

Sběr dat  
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Výhody 

Chovatel 
Usnadnění práce, optimalizace managementu 

stáda, zajištění kvality produkce, usnadnění 
vedení dokumentace a kontrol 

Zpracovatelé 

Zajištění potravinové 
bezpečnosti 

Mezinárodně 
marketingové využití 

Státní úřady/Mze  
Bezpečnosti potravin/ české = zdravé 

a bezpečné 

Spotřebitel 

Bezpečnost potravin 

KU 
doplňující informace v 

kombinaci s údaji o produkci 

Šlechtitelé skotu 
více informací o zvířatech 
využívaných v plemenitbě 

Vet. lékaři 
podpora diagnostických činností, 
lepší přístup k datům, usnadnění 

vedení dokumentace a kontrol 
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Co zajímá spotřebitele… 



Exp. 06/2017

http://www.progesundrind.de 

ProGesundRind 
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http://www.cmsch.cz 

Sběr dat v ČR… 
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http://www.cmsch.cz 

Sběr dat v ČR… 



https://data.cmsch.cz 
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Závěr 

• Navázat na minulý rok (daza z Q CZ) 

• Data o zdraví jsou základem pro odhad PH 

• Standard ve světě 

• Možnost využití pro management 

• V době genotypů je fenotyp králem… 
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Děkuji za pozornost! 

kucera@cmsch.cz 


