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Struktura setav:  
TOP ČR dle SIH, Domácí býci dle SIH a Býci s vysokým počtem dcer v ČR 
 
Pořadí                                                                                                                                        POR 
Jméno býka JMENO-BYKA 
Číslo býka, formát 16: země 3 písmena,pohlaví 1 písmeno,číslo na 12 znaků CISLO-BYKA 
Lin-Reg býka                                                                                                                                 LIN-REG 
Rok narození býka                                                                                                                         NAR 
Jméno otce                                                                                                                                OT-JMENO 
Jméno otce matky  OM-JMENO 
Organizace      
                                                                                                   ORG   
Počet dcer pro produkci v ČR CZ-DCM 
Počet dcer pro produkci celkem v Interbullu I-DC M 
Počet stád pro produkci v ČR CZ-STM 
Počet stád pro produkci celkem v Interbullu I-ST M 
Spolehlivost kg mléka SPOL M 
 
Počet dcer pro exteriér v ČR (znak exter. celkem) CZ-DCE 
Počet dcer pro exteriér celkem v Interbullu (znak exter. celkem) I-DC E 
Počet stád pro exteriér v ČR (znak exter. celkem) CZ-STE 
Počet stád pro exteriér celkem v Interbullu (znak exter. celkem) I-ST E 
Spolehlivost exteriér (znak exter. celkem) SPOL E 
 
Kód zdroje dat mléko* KOD-MLK 
PH kg mléka                                                                                                                       PH-MLK 
PH % tuku PH-T % 
PH % bílkovin PH-B % 
PH kg tuku PH-TKG 
PH kg bílkovin PH-BKG 
Index produkce mléka (dílčí index) DSI-MLK 
 
Kód zdroje dat somatické buňky* KOD-SB 
RPH počet somatických buněk RPH-SB 
 
Kód zdroje dat pro plodnost dcer* KOD-PLD 
RPH plodnosti dcer – plemenic RPH-PLD  
 
Kód zdroje dat pro přímou dlouhověkost* KOD-DLH  
RPH indexu dlouhověkosti                                                           RPH-DLH 
 
Kód zdroje dat pro exteriér (znak exter. celkem)* KOD-EXT 
Index končetin (dílčí index)                                                           DSI-KON 
Index vemene (dílčí index)                                                           DSI-VEM 
 
Index SIH                                                                                                                                       SIH 
 
Testovaný býk**  TS 
Číslo býka formát 14: země 2 písmena, číslo na 12 znaků*** link-cislo 
 
 
 
* C = dcery pouze v ČR, M = dcery v ČR a minimálně jedné další zemi zapojené do hodnocení znaku v Interbullu, ‘ mezera‘ 
vyskytuje se u dlouhověkostim kde značí, že přímá dlouhověkost nebyla stanovena a index byl dopočítán z ostatních znaků. 
** T = testovaný býk, T* = testovaný býk, který má méně než 30 stád  na produkci 
*** sloupec se nezobrazuje na webovém prohlížeči, pouze v souboru csv ke stažení. Slouží pro komfortní propojení souboru 
s aplikacemi, které používají formát ušního čísla na 14 míst ( XX000000000). 

 


