
Česká republika: liberální holštýnský národ  
s rostoucí důvěrou v jejich vlastní šlechtění 

 
 S průměrnou produkcí 9.715 kg mléka na krávu – více jak dvojnásobnou než před dvaceti lety – jsou holštýni 
v České republice evropskou špičkou. Také co se týká šlechtění, země prodělala obrovský pokrok. Národní souhrnný 
index SIH začíná být mnohem akceptovanější a plemenářské firmy využívají jejich vlastní genové zdroje stále 
častěji. HI tam byl na návštěvě: na plemenné knize, u dvou vedoucích plemenařících farem a čtyř národních 
plemenařících firem. 

 
 „Žijeme ve velmi liberální 
holštýnské zemi!“ – Jiří 
Motyčka, bývalý učitel na 
univerzitě v Praze, je 
zapálený generální 
manažer české holštýnské 
plemenné knihy. V jeho 
kanceláři ve vesnici 
Hradištko – nádherně 

situované na břehu Vltavy, jižně od hlavního 
města – mluví o vývoji šlechtění v jeho zemi. 
„V minulosti se všechno spojené se 
šlechtěním skotu a hospodařením striktně 
řídilo vládou. Po pádu komunismu byli farmáři 
nedočkaví po svobodě, a šlechtění nastoupilo 
cestu volné struktury. Máme velmi otevřený 
systém, s mnoha možnostmi pro farmáře,“ 
říká Motyčka, který podotýká, že vztahy mezi farmáři a plemenářskými firmami jsou velmi „flexibilní“; farmáři 
nejsou nijak vázáni na jednotlivé plemenářské firmy. „Většina českých chovatelů využívá býky od různých firem a 
dovoz dávek je relativně vysoký.“ Ve volném trhu jako je v České republice, podle manažera plemenné knihy, je 
velmi důležité, že shromážděné informace jsou přesné, nezávislé a spolehlivé. Od sběru dat až po kalkulaci 
indexů.“ Je to naše povinnost poskytnout chovatelům tolik spolehlivých informací, kolik je možné, poskytnout 
základy, podle kterých se dobře informovaní chovatelé mohou rozhodovat.“ Plemenná kniha nabízí množství 
informací díky webovým stránkám, které mají kromě obecných informací a žebříčků býků a krav také omezený 
přístup. Zde se pomocí osobních přihlašovacích údajů farmáři mohou podívat na dostupné informace a analyzovat 
farmu a zvířata, jako jsou původy všech živých ale také vyřazených zvířat. A je zde hodně příležitostí vybírat býky. 
 

Obrovský pokrok 
Počet dojných krav 
v posledních dvaceti letech 
klesl ze 712.000 na 
současných 372.000, zatímco 
počet masných krav stoupl – 
z 38.000 v roce 1996 na 
211.000 nyní. Masný dobytek 
se primárně nachází na 
horách a v horských 
regionech kolem hranic 
země. Na farmách s malým 
počtem: třetina masného 
dobytka je na farmách do 50 
krav. To je drsný kontrast se 
situací v mléčném průmyslu, 
kde jen 5% zvířat je na 
farmách do 50 krav. Většina – kolem tří čtvrtin – jsou na farmách s 200-1000 kravami. V rámci českého dojného 

 Česká republika v číslech 
Složení mléčného stáda: 60% holštýn, 37% fleckvieh 
Podíl holštýnů v KU: 95% 
Podíl holštýnů v plemenné knize: 85% 
Podíl holštýnů s plem. býky: 90% 
Počet holštýnských krav: 212.452 
Průměrná velikost stáda: 288 krav 
Průměrná produkce: 9.715 kg – 3,80% - 3,33% 
Počet klasifikovaných jalovic: 43.688 (65%) 
 
Generální manažer holštýnské plemenné knihy Jiří 
Motyčka: „Je naší povinností poskytovat chovatelům tolik 
spolehlivých informací jak je jen možné, na jejichž základě 
mohou  dělat  dobře informované rozhodování.“ 
 

Tabulka 1: Trendy v číslech pro české holštýny, včetně počtu holštýnských 
krav, procento holštýnů ve všech dojných kravách, věk při prvním otelení 
(v měsících) a mezidobí (interval). Differ. = rozdíl mezi 1995 a 2016. 
 

 
 
 
 
 
 



stáda získává holštýnské plemeno navyšující podíl. Z pouze 1,8% v roce 1983 – rok kdy bylo holštýnské dojné 
plemeno oficiálně uznáno – k 34% v roce 1995 a 60% v roce 2016. A tak je to definitivně největší dojné plemeno 
v zemi. Následuje fleckvieh (37%). Tabulka 1 ukazuje některé trendy v užitkovosti českých holštýnek….. vidíme zde 
nárůst produkce od 4,651 kg v roce 1995 do 9,715 kg v roce 2016 – dosažený pokrok v průměrné produkci je 
naprosto ohromující! 
 

Souhrnný index 
Využití dovezeného spermatu 
obecně funguje dobře a mnoho 
chovatelů jsou znalí amerického 
TPI indexu. Nicméně ČR má také 
svůj vlastní souhrnný index, SIH. 
Tabulka 2 ukazuje složení indexu 
SIH, zatímco tabulky 3 a 4 
ukazují, z čeho se skládají 
produkce a typ.   
„Na první pohled se TPI a SIH 
zdají být podobné, se 46% a 49% 
vahami pro produkci. Ale SIH je 
mnohem více zaměřen na složky 
než TPI,“ říká Motyčka, který sděluje, že se začalo s využíváním DNA selekce v jeho zemi v roce 2010. Po obtížné 
době vyžadující hodně času a úsilí. Žádané společenství v Eurogenomice nebylo akceptováno. „Bohužel“, říká 
Motyčka. „Ale naštěstí z mnoha zemí jsme získali DNA od býků s dcerami v České republice.“ Díky jednokrokové 
metodě následně vypočítali jejich vlastní DNA indexy jak pro holštýnské plemeníky, tak pro plemenice. Čísla, která 
jsou čím dál více akceptovaná. „Přesvědčili jsme plemenářské firmy o důležitosti mít jejich býky natestované na 
českou bázi, jelikož gSIH koresponduje nádherně s produkčními okolnostmi v naší zemi.“ 
 

Důvěra 
„Natestovali jsme všechny naše býky na gSIH a také selektivně na gTPI a gRZG, říká Josef Šlejtr, analytik býků v 
plemenářské firmě Natural, který uvádí, že v raném věku Naturalu (kolem 1990) většina mladých býků přicházela 
ze zahraničí. Od roku 2000 začali generovat genetiku z vlastní populace, s impozantními výsledky. Například syn 
Addisona Ostretin Erotic se stal TOP 1 v ČR. Nejnovější katalog Naturalu obsahuje 50:50 býky z ČR a ze zahraničí. 
„Můžeme naše zákazníky zhruba rozdělit do dvou skupin,“ říká Šlejtr. „Jedna skupina se dívá hlavně na americké 
šlechtění a chce býky s vysokým TPI. Druhá skupina chce „prostě dobré býky“, nezáleží na tom, odkud pocházejí. A 
ti zvyšují důvěru v české šlechtění.“ Šlejtr očekává, že druhá skupina bude narůstat, se zvyšující se důvěrou 
v národní šlechtitelský systém. Natural je také velmi dychtivý, aby byl český systém úspěšný, říká Jan Štráfelda, 
který koupil Natural v roce 1991 a vystavěl ho od základů. „Začal jsem s ničím, žádní býci, žádní zákazníci. Jen dvě 
ruce a nějaké mozky…“. Štráfelda si hodně považuje nezávislosti. Jeho plemenářská firma záměrně prodává jen 
své vlastní býky a export je celý řízen „in-house“ (z domu), pod vedením Janovy ženy Hany. Každý rok Natural 
vyexportuje 1,25 milionu dávek všech plemen, hlavně masných býků. Ale export holštýnských býků je také na 
vzestupu. „Polsko je pro nás důležitý trh. Prodeje byly na začátku nízké, ale když začaly dojit první dcery, 
postoupilo to vpřed. Krávy po našich býcích pracují velmi dobře na polských farmách, a to přesvědčuje,“ říká 
Štráfelda,  který se během let naučil, jak prorazit. „Česká republika je velmi otevřená struktura, velmi snadná pro 
importéry. Stále se musíme o své místo bít. Ale za tu dobu 25 let jsme získali dobrý trénink!“. 
 

Ostřetín 
Mnoho býků z Naturalu pochází ze ZS Ostřetín, kde výjimečné show krávy z farmy se úspěšně zúčastnily 4 
Evropských šampionátů – což jde ruku v ruce s vysokou (celoživotní) produkcí. Od roku 2000 už 28 krav oslavilo 
svou 100.000 kg celoživotní produkci a během posledního fiskálního roku s 535 kravami dosáhli průměrnou 
produkci 12.146 kg mléka s tučností 3,83% a proteinem 3,46%.  Navíc mají několik silných rodin krav, jako je 
rodina Genua, která vyprodukovala býka jako Ungar (Dominant) a Ulsan (Main Event), dále rodinu Petra, která je 
zdrojem býků jako jsou Sunnyday (Uno x AltaIota), TOP 3 v ČR, a široce rozvětvenou rodinu za českou TOP 1 
v redech: Ostretin Vapol-Red-P (Apoll x Laron x Mascol x O-Man). „Všichni býci z rodiny Vapol jsou testováni 
pozitivně a jsou kompletně vyprodaní,“ říká Josef Šlejtr, když jsme obdivovali Vapolovu pevně stavěnou matku. Na 

Tabulka 2: Složení souhrnného indexu SIH. Podíly v %. 
Tabulka 3: Složení produkčního indexu. Podíly v %. 
Tabulka 4: Složení indexu typu. Podíly v %. 
 

 
 
 



druhé laktaci Ostretin Adela 139 dala 11.587 kg mléka, tuk 4,48% a protein 4,07% za 305 dní. „Apol není tak silný 
ve složkách, ale na tuhle krávu to funguje velmi dobře.“ 
 

 

Vancouver 
V nedávných letech bylo hodně 
nainvestováno do nových stájí. Stáje 
v Ostřetíně byly například postaveny 
v roce 2014 a 2015. A také v Zooservisu 
– budovy stájí býků a kancelář – jsou 
jen dva roky staré. „Před tím jsme 
ustajovali naše býky na jiných 
plemenářských stanicích,“ říká Karel 
Novosad ze Zooservisu. „Ustájení je 
limitováno, můžeme mít ustájených 
maximálně 20 býků“. Podle Novosada 
má limitující kapacita stáje další výhodu 
– že jsou ještě jasněji zaměřeni na 
kvalitu. Zooservis preferuje býky, kteří 
vyhovují českému systému, stejně tak 
jako ostatním. Býci, od nichž se 
nevyváží hodně dávek, jdou na jatka po 
dosažení zásoby 10.000 dávek. 
Navzdory relativně krátké existenci 
Zooservisu (10 let) tahle plemenářská 

Zde jsou dva nejpopulárnější býci Naturalu. Černostrakatý je DKR DG Bonne, který je dobře natestovaný na 
gSIH, gRZG a gTPI a je kombinací Hotshot x Chevrolet x Garrett z velmi známé francouzské dcery Jocko: 
Baviere.  
Červenostrakatý je Ostretin Vapol-P – syn Appoll x Laron x Mascol, s gSIH 140,6 je národní TOP 5 pro 
holštýny a redholštýny. 
 

 

Pochází  z projektu „Zooservis & Partners“, nová  TOP 1 v ČR s gSIH 
147: No-Pe Vancouver (Board x Balisto x Supersonic) 
 

 



firma již vyprodukovala různá vynikající jména.  
 
Býci jako Snowfall (s vysokým prověřením na dcerách ve Španělsku; Zooservis má také partnerství s Ascolem), 
Perfect Aiko, Aviator a Omanoman, populární syn Man-O-Mana z RR Shottle Elisa. V současné době 
nejprodávanější býci jsou Agras Uranus (Monstross) a Ostretin Unique (Defender), druhý jmenovaný je taký býk 
nejvíce exportovaný. Zooservis testuje všechny mladé býky na gSIH a volitelně na gTPI a gRZG. „V minulosti se 
chovatelé dívali hlavně na TPI, ale nyní víc a více na SIH, protože zjistili, že to lépe vyhovuje okolnostem na jejich 
farmách. Nyní se farmáři také dívají se zvyšujícím se důrazem na složky. SIH je ekonomický index, podle českých 
podmínek,“ říká Novosad. Zooservis ročně prodá kolem 50.000 
holštýnských dávek v ČR a 50.000 dávek do zahraničí. Většina 
mladých býků pochází z projektu „Zooservis & Partners“, který 
firma založila více jak před 3 roky s několika plemenařícími 
farmami. Úžasným výsledkem je No-Pe Vancouver, nová TOP 1 
v ČR, ze stáje Petra Nováka. Je to syn Boarda z No-Pe Balisto 
Sophia, z rodiny UFM-Dubs Eroy. Novosad se dívá pyšně na 
mladého světlého býka: „Očekávám, že se stane tak populární, 
jako Omanoman....“. 
 

Agras 
Mezi partnerské farmy Zooservisu patří již dříve zmíněný ZS 
Ostřetín a Agras Bohdalov. Druhé zmíněné hospodářství nabízí 
ustájení více jak 700 holštýnských krav a s produkcí 13.000 kg, tuk 
3,57% a protein 3,28% jsou TOP 2 produkční farmou v České 
republice. Navíc mají nízký průměr somatických buněk (100,000) a 
23 krav již překročilo milník 100.000 kg mléka. Stádo zahrnuje 
různé rodiny s matkami býků. Například jsme se potkali z očí do očí 
s výborně vyvinutými a mocně stavěnými sestrami Agras Fanny, 
Fanta a Fina (Boss), z rodiny Bouw Goldwyn Femmy (Ralma Juror 
Faith). Rodina, která je na farmě už generace, je Agras Amalka (O-

Man), top 1 indexová kráva 
v ČR. Je matkou TOP 10 Agras 
Sketch (Day) a Ugo (Supersire) 
v CRV-CR a bábou Agras Thorna 
(Supersire x Explode) 
v Zooservisu.  
 

Složky 
Konstrukční projekt na Czech 
Breeding Service (CBS) – dříve 
Genoservis a známý je díky 
syna Championa: Genos Gavor, 
s více jak 200.000 prodanými 
dávkami, nejvíce využívaný býk 
v ČR vůbec – bude trvat asi 4 
roky a bude stát 1 milion EUR. 
„Renovujeme dřívější vaznou 
stáj pro býky do nové volné 
stáje a zredukujeme kapacitu 
ze 70 na 50,“ říká generální 
manažer Ladislav Škařupa. CBS 
má partnerství s CRI a AI Total. 
V ČR ročně prodají 100.000 
dávek jejich vlastních býků a 
20.000 z CRI a Total. Navíc CBS 
exportuje 300.000 dávek. 

Výjimečný management a důsledné 
šlechtění dalo nevídané výsledky na 
Agras Bohdalov (13.000 kg/krávu a 
100.000 SB, na 700 kravách). Manažer 
stáda Vladimír Musil: „V České 
republice se uskutečnil za posledních 
dvacet let enormní progres. Čeští dojní 
chovatelé jsou na to pyšní a narůstá 
využívání genetiky z našich vlastních 
plemenářských firem.“ 

 
 

Tohle je Rumik, TOP 4 holštýnský býk na českých dcerách. Syn Marcose je 
z české rodiny krav a je ustájen v nové stáji u Jihočeského chovatele, kde 
jsou k několika Holštýnům také ustájeni fleckvieh a masní býci. 
 

 
 

50x nad 120,000 kg 
Produkční úroveň českého Holštýna je skoro 10,000 kg na krávu, a také co 
se týká celoživotní produkce se stal obrovský pokrok. V ČR už byl milník 
120,000 kg překročen 50x. Nejvyšší celoživotní produkce byla u dcery 
Bellwood z ZF Rolnica: 157,989 kg za 13 laktací. Nejvyšší denní produkce 
v ČR má dcera českého syna Marshalla Gorbyho. Krávu vlastní Pavel 
Kopecky a vyprodukovala 129,933 kg v 6 laktacích = 49,54 kg za den. 



„Export zabírá velkou část našeho prodeje. Ale co se týče našeho vývoje, jsou pro mě čeští chovatelé 
nejdůležitější.“ Většina zákazníků CBS jsou komerční mléční chovatelé; na co se zaměřují? Škařupa: „Chtějí býky 
s dobrými složkami a více a více se dívají na český souhrnný index SIH, jelikož ten se zaměřuje na složky a ostatní 
znaky, které jsou důležité v českém kontextu.“ Kromě složek, podle Škařupy, se chovatelé také dívají na fitness 
znaky jako dlouhověkost a zabřezávání býka. Manažer CBS také vidí narůstající důvěru farmářů v české šlechtění a 
český souhrnný index. „Ano, určitě. Byla doba, kdy jsme prodávali 70% dovezených dávek, nyní je to 20%. Farmáři 
mají jasně větší důvěru ve kvalitu informací o českých býcích. Produkční úroveň zde je extrémně vysoká, což  
zdůvěryhodňuje naše vlastní produkty.“ 
 

Patrioti 
Naše cesta po České republice se zakončila na jihu v Českých Budějovicích; hornatý region nedaleko hranice 
s Rakouskem, kde se chová relativně velké množství masného dobytka a fleckvieh. V nové stáji plemenářské firmy 
Jihočeský chovatel jsme našli mix plemen včetně několika holštýnů, mezi nimiž je současná TOP 4 prověřený býk 
(včetně dovezených dávek) v zemi: Rumik. Je synem francouzského otce býků Marcose z české rodiny krav. „Jsme 
patrioti a jsme přesvědčeni o kvalitě českých produktů,“ říká analytik býků Zdeněk Schaffelhofer s velkým 
úsměvem. A pak pokračuje už vážně: „Myslíme si, že plemenný materiál z českých farem bude na českých farmách 
fungovat velmi dobře. Po 20 letech holštynizace je česká holštýnská kráva dostatečně konkurenceschopná ve 
šlechtění. Rumik je toho důkazem.“ Jihočeský Chovatel má partnerství s Aberekinem, AI Total, Zooservis a CRV-CR, 
zatímco exportuje dávky (hlavně fleckvieh a masné býky) až do Austrálie. Pokrok v českém holštýnském šlechtění, 
podle Shcaffelhofera, je částečně přičitatelné otevřenému trhu, což nabízí chovatelům přístup do celého 
holštýnského světa. A také přesným sběrům dat a dostupnosti vysoce kvalitních plemenářských informací. 
Holštýnští býci z jeho firmy jsou testováni jak na gSIH, tak na gTPI. „V nějakém bodě bychom rádi zastavili 
testování na gTPI, protože je to docela drahé a protože chovatelé stále více akceptují genomický SIH index. Vidí, že 
to funguje. TOP DNA býci jsou také na dcerách prověřováni jako top plemeníci. A to přesvědčuje.“ Generální 
manažer plemenné knihy Jiří Motyčka říká s velkým úsměvem: „Byla to těžká práce to dotáhnout až sem, ale je 
úžasné, že je to funkční!“ 

 
 

Best Wesseldijk, Holstein International prosinec 2017 
Překlad & úprava  Lenka Kahánková, Zoosevis a.s. 

 
 

Tabulka 5: TOP 10 býků na dcerách na základě českých dcer. 
*Plemo je importér pro Genes Diffusion 
**MTS je importér pro WWS 
***ISB je importér pro Masterrind 

Tabulka 6: TOP 10 českých genomických býků 

 
 


