Kriteria dle jednotlivých plemen 2021 - 2022
Všeobecné podmínky pro všechna plemena
-

ověření původu býčka - stanovení genotypu (SNP) dle platné legislativy
ověření původu matky - alespoň ze strany otce doložené osvědčením laboratoře imunogenetiky
test bezrohosti - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
plemenné hodnoty
Pro průměr RPH matek a otců se vychází pro všechny turnusy z výpočtu RPH k 30.6. 2021
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 posledního známého výpočtu t.j.
I. turnus k 30.06.2021
II. turnus k 30.09.2021
III. turnus k 31.12.2021
IV. turnus k 31.03.2022

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

Plemeno Aberdeen angus
-

-

hmotnost ve 120 dnech - 170 kg - je doporučenou hodnotou pro chovatele, její nesplnění nebude důvodem
pro vyřazení býčka, pokud splní zbylá kritéria. Hmotnost ve 120 dnech musí být zvážena.
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 109 a více v PE nebo 103 a více v ME
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro otce býčků
115 a více v PE nebo 103 a více v ME
– vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
I. turnus dle výpočtu k 30.06.2021 - t.j. - 114/102
II. turnus dle výpočtu k 30.09.2021 - t.j. - 112/104
III. turnus dle výpočtu k 31.12.2021 - t.j. IV. turnus dle výpočtu k 31.03.2022 - t.j. –
lineární hodnocení matky - nesmí vykazovat zjevné vady
test na myostatin (WT/WT) - býci musí být otestováni na přítomnost mutace v myostatinu
býci narození z embryí importovaných ze zahraničí nemusí plnit žádná selekční kritéria za předpokladu, že
odpovídají standardu plemene
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generací předků býčka

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.)
hmotnost ve 210 dnech – 260 kg
(u hmotností ve 210 dnech je povolena možnost odchylky – 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )

-

-

u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 104 a více v PE nebo 115 a více v ME
lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
genetické vady - jako otcové býků další generace plemeníků musí být používáni pouze testovaní býci prostí
všech 8 známých genetických vad. 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.
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Blonde d´aquitaine
-

-

hmotnost ve 120 dnech - 180 kg
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to
ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
test bezrohosti - pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
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
hmotnost ve 210 dnech - 245 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to
ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - vlastní plemenné hodnoty býčka pro přímý efekt nebo maternální efekt jsou nad
průměrem býčků GS narozených v daném období dle výpočtu
k 30.06.2021 - I. turnus
t.j. - 109 / 97
k 30.09.2021 - II. turnus
t.j. – 108 / 94
k 31.12.2021 - III. turnus t.j. - /
k 31.03.2022 - IV. turnus
t.j. – /
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení.
test na dvojí osvalení (MH) - býček musí být před naskladněním do OPB nebo OCH testován
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 - 170 kg
hmotnost ve 210 dnech - 275 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to
ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu
dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 113 a více v PE nebo 105 a více v ME
Pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že
vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
pro I.turnus - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 116 / 106
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro II.turnus - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 117 / 106
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro III.turnus - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro IV.turnus - nad průměr populace počítané k 31.3.2022 0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
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
test bezrohosti - býček musí být otestován na bezrohost
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno Charolais
-

-

hmotnost ve 120 dnech - 180 kg (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
hmotnost ve 210 dnech - 310 kg
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty nad průměr populace v přímém nebo maternálním efektu
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 106 a více v PE nebo 103 a více v ME
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro otce býčků
110 a více v PE nebo 105 a více v ME
Pokud matka nebo otec nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že
vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
pro I.turnus - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 109 / 104
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro II.turnus - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 108 / 104
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro III.turnus - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro IV.turnus - nad průměr populace počítané k 31.3.2022
0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
test na myostatin – test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu
test na ataxií
– test je povinný pro všechny býčky zařazené do odchovu.
Homozygoti na ataxií (A/A) budou z odchovu vyřazeni
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 (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
hmotnost ve 210 dnech - 275 kg
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty matky nad průměr populace žijících krav v přímém nebo maternálním efektu
dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 106 a více v PE nebo 100 a více v ME
Pokud matka nesplní tyto podmínky může být býček zařazen do odchovu pouze v případě, že
vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
pro I.turnus - nad průměr populace počítané k 30.06.2021 110 / 100
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro II.turnus - nad průměr populace počítané k 30.09.2021 111 / 99
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 30.09.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
pro III.turnus - nad průměr populace počítané k 31.12.2021 0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.12.2021 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
U III. Turnusu je možno ve výjimečných a oprávněných případech udělít výjimku u PH.
pro IV.turnus - nad průměr populace počítané k 31.3.2022 0 / 0
Pokud býček nesplní vlastní plemenné hodnoty, kvalifikuje v případě, že jsou pro matku i otce plemenné
hodnoty spočítané k 31.3.2022 nadprůměrné k výpočtu k 30.06.2021.
Býčci narození po importovaných inseminačních dávkách a případně po dovezeném ET bez omezení
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více 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 (u hmotností ve 120 je povolena možnost odchylky - 3 kg)
hmotnost ve 210 dnech - 315 kg
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 110 a více v PE nebo 99 a více v ME
– vlastní plemenné hodnoty býčka narozeného v daném období
k 30.06.2021 - I. turnus
t.j. - 117 / 96
k 30.09.2021 - II. turnus
t.j. – 116 / 97
k 31.12.2021 - III. turnus t.j. - /
k 31.03.2022 - IV. turnus
t.j. – /
plemenná příslušnost otce SM100
test bezrohosti - test je povinný pro všechny naskladněné býčky
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.
hmotnost ve 210 dnech – 260 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 105 a více v PE nebo 98 a více v ME
lineární hodnocení matky - nesmí vykazovat zjevné vady. Doporučeno je minimální hodnocení 5 bodů ve
všech ukazatelích, u prvotelek je možno tolerovat 4 za hmotnost
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.
hmotnost ve 210 dnech – 280 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 103 a více v PE nebo 91 a více v ME
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.
hmotnost ve 210 dnech – 260 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 93 a více v PE nebo 99 a více v ME
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
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.
hmotnost ve 210 dnech – 265 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 96 a více v PE nebo 99 a více v ME
lineární hodnocení matky - nesmí vykazovat zjevné vady. Minimální hodnocení 5 a více. Vyjímka je
povolena pouze u bodů za hmotnost, kde není stanovena minimální hranice
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.
hmotnost ve 210 dnech – 250 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena, je ale doporučena minimální výše
nad průměr populace
– dle výpočtu k 30.6.2021 tj. pro matky býčků 95 a více v PE nebo 110 a více v ME
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
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 Andorrský 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.
hmotnost ve 210 dnech – 250 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
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.
hmotnost ve 210 dnech – 260 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
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 býčk

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.
hmotnost ve 210 dnech – 280 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
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 musí být zvážena.
hmotnost ve 210 dnech – 245 kg
(u hmotností ve 210 je povolena možnost odchylky - 5 kg, pokud není splněna doporučená hmotnost ve 120
dnech není povolena žádná odchylka )
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
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 Uckermärker
-

-

hmotnost ve 120 dnech - 180 kg
hmotnost ve 210 dnech - 290 kg
(u hmotností ve 120 a 210 dnech je povolena vždy pouze v jednom případě možnost odchylky, a to
ve 120 dnech - 3 kg nebo ve 210 dnech – 5 kg)
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné vady
plemenná příslušnost otce UC100 (UCK)
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka

Plemeno wagyu
Býci narození v kontrolním roce 2021 ( tj. 1.10.2020 – 30. 9. 2021) budou vybírání v podzimním období
v termínu IV. turnusů 2021 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do
plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2022
Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.
-

hmotnost ve 210 dnech (220 kg) je doporučenou hodnotou pro chovatele.
(hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena)
hmotnost v 365 dnech (320 kg) musí být zvážena , její nesplnění bude důvodem pro vyřazení býčka
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
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

-

-

Odchov býčků prováděn výhradně u chovatele, nikoli na odchovnách plemenných býků.
Býčci se vybírají zpravidla ve věku od 16 do 18 měsíců, a to na základě Přihlášky k ZV podané na plemennou
knihu před požadovaným výběrem. Přihlášku stačí zaslat v elektronické podobě. Základní výběr bude
proveden po dohodě s příslušným inspektorem .
Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru
hmotnost ve 210 dnech – hmotnost ve 210 dnech nemusí být zvážena.
hmotnost ve 365 dnech – musí být zvážena , ale její výše není důvodem pro vyřazení býčka
lineární hodnocení býčka minimálně 4 body , mimo bodů za hmotnost a výšku v kříži. Za ideální je brána
výška s hodnotou 5 bodů. Býček může být vyřazen z důvodu výšky pouze v případě, že jeho výška v kříži v den
základního výběru je vyšší než 118 cm
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
lineární hodnocení matky - nesmí vykazovat zjevné vady
test na chondrodysplazii s negativním výsledkem
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generací předků býčka

Plemeno Texas longhorn
Býci narození v kontrolním roce 2021 ( tj. 1.10.2020 – 30. 9. 2021) budou vybírání v podzimním období
v termínu IV. turnusů 2022 ve věku cca 16 – 18 měsíců na základě žádosti chovatele o výběr býka do
plemenitby podané na plemennou knihu do 31.8.2022. Výběr býčka může být proveden u nového majitele.
Hlavním kritériem pro výběr bude lineární hodnocení při výběru.

-

Býček musí
být minimálně 1x zvážen do věku 450 dní
životní přírůstek musí dosahovat min. 0,5 kg (vážení a měření proběhne před datem výběru)
lineární hodnocení matky- nesmí vykazovat zjevné vady
plemenné hodnoty – minimální výše není stanovena
je nepřípustná příbuzenská plemenitby vyskytující se v prvních dvou generacích předků býčka
býček musí být vybrán maximálně do věku 36 měsíců
Plemeno pincgavský skot

-

hmotnost ve 120 dnech - 165 kg
hmotnost ve 210 dnech – 250 kg
u býčků je doporučeno přihlížet i na výšku býčka při odstavu
lineární hodnocení matky - minimálně 5 a více , ne však za užitkový typ a nesmí vykazovat zjevné
vady
test bezrohosti - test je povinný v případě, že alespoň jeden z rodičů je geneticky bezrohý
plemenné hodnoty - minimální výše plemenných hodnot není stanovena
zbarvení – je povinné, aby bílý pruh přetínal všechny čtyři končetiny
je nepřípustná příbuzenská plemenitba vyskytující se v první generací předků býčka

Kopecký Jan
Ředitel PK ČSCHMS PRAHA

