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Stanovení žebříčků TOP českého strakatého plemene 
 
Žebříčky se stanovují k termínu publikace plemenných hodnot ze společného výpočtu DAC 
(Německo, Rakousko, Česká republika). 
 
TOP býků 
 
Výběr býků pro žebříček TOP: 

- býk má státní registr 

- podíl krve C alespoň 51 %  

- narození od roku 1992 

- zápis v Plemenné knize českého strakatého plemene 

- spočtené hodnoty indexů GZW, MW, FW, FIT 

- spolehlivost GZW > 50 

- produkce: počet stád na 1. laktaci >= 25 

- exteriér: počet dcer >= 20 

- nenulový počet synů na masné užitkovosti 

- spermatem býka musí být v probíhajícím roce a v roce minulém provedeno minimálně 

50 inseminací nebo musí být býk narozen v předchozích osmi letech 

 

Pořadí v rámci TOP býků: 

Pořadí se stanovuje na základě hodnot GZW, MW, FW, FIT. Při shodných hodnotách se 

pořadí shoduje. 

 

TOP mladých býků 
 
Výběr mladých býků pro žebříček TOP: 

- býk má státní registr 

- podíl krve C alespoň 51 %  

- býk narozen v předchozích 8 letech 

- zápis v Plemenné knize českého strakatého plemene 

- spočtené hodnoty indexů GZW, MW, FW, FIT 

- spolehlivost GZW > 50 
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- v rámci počtu stád na produkci, počtu dcer na exteriéru a počtu synů na mase zatím býk 

nedosáhl dostatečného počtu pro zařazení do TOP býků alespoň v jedné kategorii 

 

Pořadí v rámci TOP mladých býků: 

Pořadí se stanovuje na základě hodnot GZW, MW, FW, FIT. Při shodných hodnotách se 

pořadí shoduje.  

 

Krávy 
 
Výběr krav pro žebříček TOP: 

- zápis v Plemenné knize českého strakatého plemene 

- zapojena v ČR do kontroly mléčné užitkovosti 

- spočtené hodnoty indexů GZW, MW, FW, FIT 

- exteriér hodnocený v ČR 

 

Pořadí v rámci TOP: 

Pořadí se stanovuje na základě hodnot GZW, MW, FW, FIT. Při shodných hodnotách se 

pořadí shoduje. Sestava určená k publikaci obsahuje 5 000 nejlepších krav. 

 

Jalovice 
 
Výběr jalovic pro žebříček TOP: 

- zápis v Plemenné knize českého strakatého plemene 

- živá, neotelená jalovice do věku 3 let 

- spočtené hodnoty indexů GZW, MW, FW, FIT (vlastní genomické nebo jako průměr 

indexu rodičů) 

 

Pořadí v rámci TOP: 

Pořadí se stanovuje na základě hodnot GZW, MW, FW, FIT. Při shodných hodnotách se 

pořadí shoduje. Sestava určená k publikaci obsahuje 1 000 nejlepších jalovic. 
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Složení indexu GZW 

 

 
 

Ukazatele 

Váhy Genetický zisk 

Od dubna 2016 Od dubna 2016 

rel. rel. kg rel. 

(%) (%) PH (%) 

Mléko 

Mléko - kg 0 

38 

325 

70 Tuk - kg 18,6 13 

Bílkovina - kg 19,4 10 

Maso 

Netto přírůstek 4 

18 

3 

10 Jatečná třída 7 2 

Jatečná výtěžnost 7 1 

Fitness 

Dlouhověkost 10 

44 

4 

20 

Perzistence 3 2 

Plodnost (FRW) 14 0 

Průběh porodů 1 4 

Index vitality (VIW) 5 4 
Index zdraví vemene 
(EGW) 

10 2 

Dojitelnost 1 3 


