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Spojení národních a interbullových PH 
 
PH z mezinárodního hodnocení Interbullu vznikají kombinací národních PH ze zemí, 
které se hodnocení účastní, tedy i ČR. 
 
ČR se účastní hodnocení u všech vlastností, které tvoří komponenty indexu SIH. 

- PH kg mléka 
- PH kg tuku 
- PH kg bílkovin 
- RPH somatických buněk 
- RPH plodnosti dcer (jalovic i krav) 
- RPH přímé dlouhověkosti 
- RPH exteriéru (tělesný rámec, šířka hrudníku, hloubka těla, hranatost, sklon zádě, šířka zádě, postoj 

zadních končetin zezadu, postoj zadních končetin zboku, paznehty, přední upnutí vemene, rozmístění 
předních struků, délka struků, hloubka vemene, výška zadního upnutí, závěsný vaz, rozmístění zadních 
struků, chodivost, kondice, končetiny, vemeno, celkem) 

 
 

Pravidla pro spojení PH 

- PH z národního výpočtu se přebírá v případě, že býk má dcery pro daný znak pouze 

v ČR. Značí kód „C“. 

- PH z mezinárodního hodnocení se přebírají v případě, že býk má dcery alespoň 

v jedné zahraniční zemi. Pokud má býk dcery v ČR a zahraničí je pro daný znak 

použito kódu „M“. V případě, že v ČR býk dcery vůbec nemá, použije se kód „I“. 

- Genomické PH jsou založeny pouze na domácí kontrole užitkovosti a je u nich 

používáno kódu „G“. 

 

 

Odlišnosti národního a intebullového hodnocení 

Mezinárodní interbullové hodnocení neumožňuje počítat některé PH, či neumožňuje zjistit 

fenotypové veličiny. Tyto odlišnosti jsou řešeny následovně: 

- U dojitelnosti, obtížnosti porodů a vlastní plodnosti není mezinárodní hodnocení 

k dispozici a PH i fenotypové údaje tak vychází pouze z národního výpočtu. Kódy se 

zde proto nepožívají. 

- PH mléčné produkce a som. buněk pro jednotlivé laktace nejsou k dispozici, jsou tedy 

nadále postaveny pouze na domácích dcerách. U býků, kteří dcery v národní KU 

nemají proto, chybí. 

- Interbull neposkytuje průměrné užitkovosti dcer na 1. laktaci ani průměrné počty SB, 

data jsou tedy postavena pouze na domácích dcerách. 
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- % složek a RPH mléčné produkce, které Intebull neposkytuje, jsou dopočítána podle 

stejné metodiky, jako u výpočtu národního. 

- Interbull neposkytuje fenotypové údaje k dlouhověkosti (počet vyřazených dcer, 

průměrný věk, atd.), data jsou tedy postavena pouze na domácích dcerách. 

- Interbull nám neumožňuje hodnotit kvalitu kostí, šířku zadního upnutí vemene, výšku 

v kříži, mléčnou sílu a stavbu těla. RPH jsou tak odhadnuty pouze na domácích 

dcerách. 

- Z Interbullu nejsou k dispozici počty inseminací k hodnocení plodnosti. Uvádíme tak 

pouze počty inseminací v ČR. 

 

 


