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1. Reprodukční poradenství 
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výsledky v českých chovech



Vyprodukovat co nejvíce mléka za co nejnižší cenu

Množství mléka – prostředí, výživa, zdraví, genetika,
reprodukce

Reprodukce – optimální hodnoty reprodukčních
ukazatelů
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Jalovice

4

Cena KD 80-150Kč



Krávy

Optimální mezidobí - vyšší počet narozených telat

- vyšší průměrná denní produkce mléka na dojnici

Prodloužení délky mezidobí - nedostatečné produkce jalovic na obnovu stáda

- zvyšování nákladů na krmný den prodlužováním období neziskových dní

laktace

Prodloužením mezidobí o 60 nad 365 dní snížila produkce mléka na krávu a rok o 485 litrů (Kvapilík a

Vacek, 2011)

Cena KD je 150-250 Kč
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Dobrá reprodukce – více možností pro řízení stáda

- Používání sex.ID
- Efektivní brakace
- Genomování jalovic
- Prodej jalovic, prvotelek
- …
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Reprodukční poradenství

1. Detailní rozbor chovu

2. Porovnání standardních ukazatelů a dat chovatele

3. Identifikace problémů, návrhy řešení v oblasti reprodukce

4. Organizace a zajištění reprodukčních auditů vedených nezávislým odborníkem. Díky tomu se 

zmapují podmínky chovu a identifikují se nejproblémovější oblasti ve stádě

5. Vytyčení cílů, hledání řešení a zavedení postupů k jejich naplnění

6. Organizace pravidelných kontrolních dnů

7. Pravidelné detailní rozbory reprodukce (měsíční, čtvrtletní a roční)

8. Rozbory reprodukce býků využívaných chovatelem

9. Porovnání trendu vývoje v průběhu času

10. Roční hodnocení – vyhodnocení nastavených cílů. Vytyčení nových cílů a postupů k jejich 

naplnění.
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Reprodukční poradenství

- Vyhodnocování a práce s různými typy řízení reprodukce

- Systémy na detekci říje a monitorování zdravotního stavu

- Synchronizační protokoly

- Kombinovaná řešení
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Vývoj základních reprodukčních 
ukazatelů

• Vývoj reprodukce u podniků (26 tis.krav) před spoluprací a 
nyní

• Celkem snížení mezidobí o 18 dní
• U Holštýnských krav o 26 dní
• U krav plemene FV o 15 dní

• Celkem snížení věku prvního otelení o 14 dní

• U Holštýnských jalovic o 25 dní
• U jalovic plemene FV o 10 dní
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Luka a.s., cca 800 krav H, užitkovost nad 13 tis Kg mléka

21 dní * 800 krav * 200Kč/KD

3 360 000 Kč/rok

27 dní * 400 jalovic * 130Kč/KD

1 400 000 Kč/rok
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Agrochov Kasejovice – Mladý Smolivec, cca 500 krav C, užitkovost nad 

8 tis Kg mléka

12 dní * 500 krav * 200Kč/KD

1 200 000 Kč/rok

27 dní * 250 jalovic * 130Kč/KD

877 500 Kč/rok
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Genomování plemenic – skutečné 
výsledky v českých chovech



Genomování jalovic

selekce, jako selekce, (DNA) v
.

se profilu DNA a 80 000 se markery.

marker je spojen s znakem.
K PH telete se jeho genotypu s genotypy a

hodnotami, jsou v .

tomu, je v dat, hodnota telete je odhadnuta s
velmi vysokou spolehlivosti na jeho profilu.



Genomování jalovic - věk

1. po narození

2. před připouštěním

3. březí

Až do získání skutečných hodnot krávy,

pracujeme s touto první hodnotou jalovičky



Genomování jalovic za rok 2022

celkem 49 chovatelů
ČR 42 chovatelů
Slovensko 7 chovatelů

cca 10.000 genotypovaných plemenic

přes 2.700 krav ukončilo první laktaci
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LUKA a.s. - výsledky 1. laktace 
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LUKA a.s. - výsledky 1. laktace 



LUKA a.s. - výsledky 1. 
laktace 



LUKA a.s. - výsledky 1. 
laktace 



LUKA a.s. - výsledky 2. 
laktace 



LUKA a.s. - výsledky 2. 
laktace 



LUKA a.s. - výsledky 2. 
laktace 
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AGRO Posázaví a.s. - výsledky 1. laktace 
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AGD Blížkovice - výsledky 1. laktace 



Dotazy?

Děkuji za pozornost



Jana Prošková jana.proskova@crvcz.cz 606 783 567

Roman Hruda roman.hruda@crvcz.cz 606 722 583
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