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• Reprodukce je jednoznačně NEJDÚLEŽITĔJŠÍ 
ekonomický parametr masného stáda.  



Ultimáti Cíl Reprodukce Masného 
Skotu



• Poporodní interval: 55-95 dni (83)

• Mezidobi (od porodu do porodu): 365-390 dni

• Sezóna telení: 45-90 dni

• Odstrav telat: 80-90% krav zařazených do reprodukce

Cíl Reprodukce Stáda  



Plán

• Cíl reprodukce

• 3 důvody neplodnosti býka 

- Libido 

- Fyzické zdraví

- Kvalita semene

• Předcházení rizik neplodnosti býka



Nejdůležitější x nejsnazší pojistka pro
předpoklad že býk je plodný je úspěšné splnění
tzv. vyšetření BBSE (bull breeding soundness
examination: reprodukční vyšetření plemenného
býka)



Libido a tzv. kapacita připouštění

Test s krávou v říji 

- 4 x skoky během 20 min



Fyzické zdraví

• Pohybový aparát

• Reprodukční orgány 



Vysetreni Pohyboveho Aparatu













Příprava býka na sezónu





Onemocneni repro orgánu býka 

• Vesiculityda

• Orchitis

• Zranění předkožky

• Hematom penisu



Zranění předkožky 

• Lacerace (infekce, abscess)

• Prolapse  



Lacerace predkozky
• Primarni
✓ Časté u Bos indicus plemen (Brahma, Brahma cross) and 

bezrohych Bos taurus ( Angus, polled Hereford)     

✓ lacerace, sekundární infekce a prolaps

✓ Vetsinou v pripousteci sezone



Lacerace predkozky

• Secondarni
✓ Jako následek prolapsu při zraneni penisu (hematom penisu)   



Abscess předkožky





• Ruptura močové trubice (vodnaté břicho), 
urolithiaza



Kvalita semene, BBSE, 
reprodukční vysetření býka

• SC

• Motilita spermií

• % normalních spermií



Cirkumference skrota (obvod scrota)= přímá
korelace s produkcí spermií, plodností býka a 
procentem zabrazávaní (poměru kráva/býk)





Standardizovaný formulář pro reprodukční 
vyšetřeni plemenného býka  















Závěr: praktické typy

• roční BBSE, cca měsíc před sezonou

• Úprava paznehtu jednou ročně

• Vakcinace- BVD, PI3, BRSV, klostridie, 
moraxela, leptospira?

• BCS management (výživa): 6,7 před sezonou

• Denní kontrola kulhaní a zdr. stavu

• Plán B: inseminace, více býku



Díky za pozornost, otázky?


