
Cílem je zlepšování genetické úrovně v chovu masného skotu a tím vytvořit vhodné podmínky pro lepší 

konkurenceschopnost chovatelů. 
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PŘEHLED ČINNOSTI 

Členové skupiny v úzké spolupráci s Českým svazem chovatelů 
masného skotu pracují na zlepšování metod genetického hodnocení 
masného skotu. Nyní jsou řešena chovatelsky zajímavá témata: 
tvorba báze pro genomické hodnocení, plodnost, dlouhověkost a růst 
masného skotu. Zároveň se zaměřují na sběr dat u nových vlastností 
- temperament mladých zvířat, hodnocení kvality nejdelšího 
zádového svalu u mladých chovných zvířat pomocí ultrazvuku. 

Členové řešitelského týmu zastupují Českou republiku v technické 
komisi Interbeef (mezinárodní genetické hodnocení masného 
skotu).  V rámci tohoto projektu je v současnosti v praxi prováděno 
mezinárodní genetické hodnocení odstavových hmotností a 
hodnocení vlastností telení – hmotnost při narození, obtížnost 
porodu u plemene charolais, limousine a masný simentál. Dále 
probíhá výzkum mezinárodního genetického hodnocení pro další 
užitkové vlastnosti a pro další plemena. Vývoj metod pro 
mezinárodní hodnocení u vlastností telení probíhá ve VÚŽV. 
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Our  research objective is to encourage the development of economically viable and ethically 

acceptable farming of pigs and cattle in the Czech Republic and the European Union. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

  

 Mezinárodní projekt Interbeef – odhad genetických korelací mezi zeměmi 

 Genomické hodnocení 

 Plodnost masného skotu – plemenné hodnoty pro věk při prvním otelení a mezidobí 

 Předpověď plemenné hodnoty pro dlouhověkost masného skotu 

 Revize stávajících genetických hodnocení – především vlastnosti růstu, lineární hodnocení zevnějšku 

 Spolehlivost odhadu plemenné hodnoty 

 Sběr dat pro nové vlastnosti 
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