
Kriteria dle jednotlivých plemen 2015-2016 
 

Všeobecné podmínky pro všechna plemena 
 
- u hmotností ve 120 a 210 dnech je u všech plemen  povolena vždy pouze v jednom případě možnost 
      odchylky a to ve 120 dnech  - 3 kg nebo  ve 210 dnech – 5 kg 
-  pro průměr  plemenných  hodnot matek a otců se vychází  pro všechny turnusy z výpočtu RPH k 30.6. 2015 
   Při změně původu matky se jako rozhodující bere RPH matky po prvním novém výpočtu po opravě původu. 
-  pro průměr  vlastních  RPH plemenných býčků se vychází z průměru z poslednímu známého výpočtu 

   k 30.06.2015 -  I.    turnus       
   k 30.09.2015 -  II.   turnus  
   k 31.12.2015 -  III. turnus  
   k 31.03.2016 -  IV. turnus  

- ověření původů býčka a stanovení genotypu mikrosatelitů (DNA) dle platné legislativy 
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky 

 
        Plemeno aberdeen angus  

 
- hmotnost ve 120  dnech  - 170 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  280 kg 
- plemenné hodnoty matky  

nad průměr populace žijících krav v přímém  nebo maternálním efektu 
– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků  106 a více v PE nebo 100 a více  v ME  
býčci narození z importovaných živých matek bez  omezení 

- plemenné hodnoty otce   nad průměr populace plemenných býků v přímém  nebo maternálním efektu, kteří mají 
narozená telata v KUMP  po  1.10.2012 
– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro otce býčků 109 a více v PE  nebo 101 a více  v ME  

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET mají RPH bez omezení 
- býčci narození od matek narozených po inseminaci z importovaných inseminačních dávek a z importovaných 

embryí mohou být vybírání do testu plemenných býků bez ohledu na PH 
- býčci narození od importovaných matek mohou být vybírání do testu plemenných býků bez ohledu na PH 
- býčci po importovaných živých otcích mohou být vybíraní do testu plemenných býků bez ohledu na PH pokud 

jsou tito dovezení otcové nad průměrem populace v zemi původu v ukazatelích pro růst, mléčnost nebo 
osvalení. Rozhodnutí o udělení této výjimky živému býkovi náleží radě asociace 

- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky 
- lineární hodnocení matky - přípustné je jedenkrát "5" , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- ověření původu matky, alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generací předků býčka 
- pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že   

jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků AA   
narozených v daném období dle výpočtu 
k 30.06.2015 -  I.     turnus      t.j. -  106/101 
k 30.09.2015 -  II.    turnus      t.j. -  106/102 
k 31.12.2015 -  III.   turnus     t.j. -   106/102 
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

 
       Plemeno belgické modrobílé  
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 155 kg je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  260 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
- jako otcové býků další generace plemeníků musí být používáni pouze testovaní býci prostí všech 8 známých 

genetických vad. Tento výsledek musí být doložen protokolem z laboratoře o provedení vyšetření 
- chovatel býčka má možnost rozhodnout o posunutí zahájení odchovu o jeden turnus (tato možnost se 

týká jak odchovu na OPB, tak i u chovatele). V tomto případě je pak chovatel povinen toto rozhodnutí 
v dostatečném předstihu písemně oznámit radě plemenné knihy BM. 

 
         



Plemeno blonde d´aquitaine   
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 180 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  290 kg 
- plemenné hodnoty matky pro přímý efekt  101 a více nebo pro maternální efekt 100 a více 
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že jeho vlastní  

plemenné hodnoty pro přímý efekt  jsou 105 a více nebo pro maternální efekt 100 a více 
- lineární hodnocení matky  - přípustné je jedenkrát "5" , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
      Plemeno gasconne  
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 155 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  245 kg 
- vlastní plemenné hodnoty býčka pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků GS 

narozených  v daném období dle výpočtu   
k 30.06.2015 -  I.     turnus       t.j. –  103/ 99 
k 30.09.2015 -  II.    turnus       t.j. -  103/100 
k 31.12.2015 -  III.  turnus        t.j. -  104/100 
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení. 
- býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován na dvojí osvalení (MH) 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
       Plemeno hereford   
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 160 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  270 kg 
- plemenné hodnoty matky  nad průměr populace žijících krav v přímém  nebo maternálním efektu  

– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků   107 a více v PE  nebo 98 a více  v ME 
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že   

jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků HE   
narozených v daném období dle výpočtu   
k 30.06.2015 -  I.     turnus      t.j. - 111/ 99 
k 30.09.2015 -  II.    turnus     t.j. - 111 /100  
k 31.12.2015 -  III.   turnus     t.j. - 110 / 99 
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení. 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
       Plemeno charolais  
 

- hmotnost ve 120 dnech  - 180 kg    hmotnosti ve 210 dnech –  290 kg  
- plemenné hodnoty matky  nad průměr populace žijících krav v přímém  nebo maternálním efektu  

– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků  107 a více v PE nebo 97 a více  v ME  
- plemenné hodnoty otce  nad průměr populace plemenných býků v přímém  nebo maternálním efektu, kteří mají 

narozená telata v KUMP  po  1.10.2012 
– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro otce býčků 107 a více v PE  nebo 101 a více  v ME  

- pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že   
jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků CH   
narozených v daném období dle výpočtu   
k 30.06.2015 -  I.      turnus      t.j.  - 105/101 
k 30.09.2015 -  II.    turnus       t.j.  - 104/101 
k 31.12.2015 -  III.   turnus      t.j. -   104/101 
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení. 
- lineární hodnocení matky  - přípustné je jedenkrát "5" , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
 
 



       Plemeno limousine  
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 175 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  275 kg 
- plemenné hodnoty matky  nad průměr populace žijících krav v přímém  nebo maternálním efektu  

– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků  106 a více v PE nebo 97 a více  v ME  
- pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že   

jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků LI   
narozených v daném období dle výpočtu   
k 30.06.2015 -  I.      turnus      t.j.- 107/ 99 
k 30.09.2015 -  II.    turnus      t.j. - 107/ 99 
k 31.12.2015 -  III.   turnus     t.j. -  107/100 
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení. 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
       Plemeno masný simentál 
 

- hmotnost ve 120  dnech  - 180 kg       hmotnosti ve 210 dnech –  295 kg 
- plemenné hodnoty matky  nad průměr populace žijících krav v přímém  nebo maternálním efektu  

– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků  109 a více v PE nebo 100 a více  v ME  
- pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že   

jeho vlastní plemenné hodnoty pro přímý efekt  nebo maternální efekt jsou nad průměrem býčků MS   
narozených v daném období dle výpočtu   
k 30.06.2015 -  I.      turnus      t.j.- 107/ 99 
k 30.09.2015 -  II.    turnus      t.j. –107/ 99    
k 31.12.2015 -  III.   turnus     t.j. - 107/100  
k 31.03.2016 -  IV. turnus        t.j. -       / 

- býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení. 
- plemenná příslušnost otce SM100 
- lineární hodnocení matky  ve všech ukazatelích minimálně 5 a více a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
       Plemeno piemontese   
 

- hmotnost ve 120 dnech (155 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  260 kg  
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve  
        všech ukazatelích, u prvotelek  je možno tolerovat 4 za hmotnost 
- minimální výše plemenných hodnot matek není stanovena, je ale doporučena minimální výše 

– dle výpočtu k 30.6.2015 tj. pro matky býčků  98 a více v PE nebo 101 a více  v ME  
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
 

       Plemeno salers  
 

- hmotnost ve 120 dnech (160 kg)  je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  280 kg   
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  nebo není-li  zvážena  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
 
 
 
 
 



       Plemeno aubrac 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (155 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  260 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
       Plemeno parthenaise 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (165 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  265 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
- je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
       Plemeno shorthorn 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (140 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  250 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
       Plemeno texas longhorn 
 

- hmotnost ve 120 dnech  (130 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele.  
(hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena) 

- hmotnosti ve 210 dnech (260 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele. 
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena) 

- hmotnost v  365 dnech (366 kg) musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
       Plemeno andorský hnědý skot 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (155 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  250 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
       Plemeno bazadaise 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (155 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  260 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
 
 
 
 
 



 
       Plemeno rouge des pres 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (175 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  280 kg 
       (pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  není povolena žádná odchylka ) 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 

       Plemeno vosgienne 
  

- hmotnost ve 120 dnech  (145 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem pro 
vyřazení býčka, pokud  splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech nemusí být zvážena. 

- hmotnosti ve 210 dnech –  245 kg 
(pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120 dnech  nebo není-li  zvážena  není povolena žádná odchylka ) 

- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 
       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 

 
       Plemeno wagyu 
 
               Býci narození v kontrolním roce 2015 ( tj. 1.10.2014 – 30. 9. 2015) budou vybírání zpravidla v  
              podzimním období v termínu IV. turnusů 2016 ve věku cca 16 – 18   měsíců  na  základě žádosti  
              chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2016    
              Hlavním kritériem pro výběr bude  lineární hodnocení při výběru. 
  

- hmotnosti ve 210 dnech (220 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele. 
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena) 

- hmotnosti v  365 dnech (320 kg) musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
         Plemeno dexter 
 
              Býci narození v kontrolním roce 2015 ( tj. 1.10.2014 – 30. 9. 2015) budou vybírání zpravidla v  
              podzimním období v termínu IV. turnusů 2016 ve věku cca 16 – 18   měsíců  na  základě žádosti  
              chovatele o výběr býka do plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2016    
              Hlavním kritériem pro výběr bude  lineární hodnocení při výběru. 
 

- hmotnosti ve 210 dnech –  min. 138 kg  
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena.) 

- hmotnosti ve 365 dnech    –  min. 187 kg   musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka 
- lineární hodnocení matky  - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady 

       -      je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka 
 
 

Případné výjimky od stanovených podmínek může udělit příslušná Rada plemenné knihy na základě  písemné 
žádosti chovatele. 

 
       Schváleno 31.7.2015 

 
 

 
                                                                                                                                 Kopecký Jan                                                        
                                                                                                                  Ředitel PK ČSCHMS PRAHA   


