
Vycházející hvězda z Ostřetína – Ostretin Laurin NEA 739 
 

 
Laurin jako mladý býk 

 
Laurin pochází z hluboké rodiny matek býků, která o sobě dala slyšet poprvé v ČR již krátce 
po sametové revoluci. Ano, přestože matka Laurina byla dovezena jako embryo z Francie 
teprve v roce 2005, první příslušníci z této rodiny se do Česka dostávají v podobě embryí a 
mladých býčků z Francie již v roce 1995.  Jistě se najde dost pamětníků kteří pamatují na 
mladé býky importované z Francie Lion NEB 580,  Pajti NXA 741  (přes Maďarsko), Ilm 
NEB 434, Atome NEB 435 nebo Irly JPS NEB 433. Tehdy se na farmu pana inženýra Hložka 
do Chotětova dovezly i plemenné jalovičky z této rodiny. Dostala se k nám i embrya ze 
kterých vzešli býci NGA 239 Caligula, NGA 240 Claudius a NXA 759 Mistral.  Později se 
jako zlepšovatel nejvíce uplatnil syn Celsiuse Caligula NGA 239. Přibližně ve stejné době se 
k nám prostřednictvím dovážených inseminačních dávek dostává také první světoznámý 
příslušník rodiny, syn Travise Enehould NEB 493. Po desetileté pauze dochází tedy k dalšímu 
významnému importu genofondu, kdy se po importu embrya v Ostřetíně rodí Laurinova 
matka, Ostretin Remarlinda 1 VG 86. 
 
Ačkoliv se zdá že jde o ryze francouzskou rodinu matek býků, pokud se chceme podívat na 
její kořeny musíme jít do Severní Ameriky. Matka matky  krávy Arlinda EX 93, G+ 
hodnocená dcera Astronauta,  se narodila v USA.  Přes francouzskou dceru Leviho 
hodnocenou VG 87 se dostáváme ke krávě Arlinda EX 93 po býku Arlinda Penstar.  
Následuje další významná kráva v původu Benarlinda EX 93 po otci Ben. Levi (v USA 
registrován jako Cornercrest Centurion Medalist) i Ben (v USA Pen-Col Wayne Ben) mají 
plně americký původ  a byli ve své době respektovanými francouzskými plemeníky. 
Benarlinda EX 93, masívní černá plemeníce se špičkovým vemenem je asi nejznámější 
krávou rodiny. O rozvoj rodiny se postaral její chovatel Jean Pierre Sanial  a příslušníci 
rodiny mají za jménem často  právě iniciály jeho jména JPS.  
 
V roce 1998 nabídl Sanial na holandské aukci Tulip Sale mladou dceru Gibbona z popisované 
rodiny (Nina JPS). Zakoupil ji zde holandský chovatel Tijhuis z Hooghalenu. Jako prvotelka 
zde Nina lehce dosáhla hodnocení VG 85 a později šla nahoru na VG 87.  V roce 2000 dala 
Nina dceru po Convincerovi jménem JT Milenium. Tato fantastická kráva na třetí laktaci 
získala  celkově třetí místo na evropské výstavě v Oldenburgu. V roce 2006 vyhrála výstavu 
v Utrechtu a stala se nizozemskou národní šampiónkou. Krátce na to byla hodnocena za 
zevnějšek  EX 94!  
 
Mezitím se ve Francii stává hvězdou Remarlinda EX 90. Její původ je postaven na býcích 
s vysokými produkčními indexy. Ve své době býci Jocko Besne, Gibbon, Mountain nebo 
Mascot dominovali žebříkům podle kg bílkovin. Od těchto býků lze obtížně očekávat vysoký 
typ. Přesto byla Remarlinda na druhé laktaci hodnocena maximální známkou za typ EX 90. 
Na takovém vysokém hodnocení musí mít zásluhu hluboká rodina krávy Benarlindy vzadu 



doplněná o vliv Blackstara. Již jako prvotelka byla ale Remarlinda hodnocena maximální 
známkou VG 89. Ve spojení se špičkovou mléčnou užitkovostí na první laktaci za 305 dní 
12851 kg mléka při 4,02 % tuku a 3,40 % bílkovin se nelze divit mimořádnému zájmu o tuto 
plemenici. Časopis Holstein International nominoval v roce 2005 Remarlindu EX 90 na krávu 
roku. Remarlinda byla masově využívána jako dárkyně embryí. Remarlinda EX 90 má 18 
prověřených synů  v několika zemích. Její dcery jsou hojně využívány jako matky býků. Mezi 
nejvýznamnější dcery patří francouzská K&L Romina VG 87 po Omanovi s indexem stáda 
135 a s dvěma syny testovanými také v ČR. Významnou dcerou je i další Omanova dcera 
Etazon Renate VG 86, tentokrát z Nizozemska. Její synové mají vysoké genomické indexy. 
V ČR je testováno celkem 6 jejích synů.  Z významných vnuků prověřených na dcerách 
můžeme jmenovat třeba býky Maserati (RZG 130 v Německu), Biard (143 ISU ve Francii, 
Bernac (150 ISU ve Francii). Bachara (150 ISU ve Francii). 
 

 
Remarlinda EX 90 

 
Nyní se dostáváme k samotné matce Laurina, krávě Ostretin Remarlinda 1 VG 86. Tato 
plemenice je přímou dcerou zmíněné slavné fracouzské Remarlindy EX 90. Jejím otcem je 
pak významný německý plemeník Laudan. Laudan nebyl do České republiky dovážen tak se 
o něm také krátce zmíníme. Laudan je synem německého Lukase (po Leadman) a matky po 
Raiderovi. Laudan byl v Německu velmi populární protože z 67861 dcer jich 59132 najdeme 
právě Německu. Dcery Laudana jsou středního až menšího tělesného rámce, s dobrým 
končetinami a velmi dobrými vemeny. Mezi přednosti tohoto býka je třeba jmenovat na 
prvním místě dlouhověkost dcer. Dobrá je i plemenná hodnota pro obsah somatických buněk 
v mléce a plodnost dcer. Ostretin  Remarlinda 1 je pravděpodobně jeho jedinou českou 
dcerou. Tato kráva vyniká fantastickou mléčnou užitkovostí. Za první 4 normované laktace 
(305 dní) nadojila 61.745 kg mléka. Nyní je otelena popáté a ve velmi dobré kondici dojí 
kolem 60 kg mléka denně.  
 

 
Ostretin Remarlinda 1 VG 86 



 
Otcem Laurina je německý syn Jocko Besneho Jardin. Díky tomu je Laurin 2x prochován na 
tohoto významného francouzského plemeníka. Jardin si přenesl z jeho otce matky Tonica 
vysoký obsah mléčných složek. Hlavní předností Jardina je právě úžasná schopnost přenášet 
společně s vysokou dojivostí i výborný obsah mléčných složek. Na velmi dobré úrovni jsou 
parametry znaků zevnějšku dcer. Lehce nadprůměrná je dlouhověkost dcer. Slabinou tohoto  
býka je pak vyšší obsah somatických buněk v mléce.  
 
Zdá se že Laurin si ze svých rodičů vybral to nejlepší co mohl. Po otci získal dobrá  % 
mléčných  složek, zejména bílkovin. Vyšší obsah somatických buněk v mléce Laurin po 
Jardinovi nepodědil. Zde mu jistě pomohla matka která má velmi dobrou odolnost 
mastitidám. Po obou rodičích si bere výborné vlohy pro mléko. Laurin má velmi dobrou 
plemennou hodnotu pro plodnost dcer. Dcery mají dobrou dojitelnost. Pokud jde o znaky 
zevnějšku jsou dcery Laurina středního rámce, mají průměrný mléčný typ, rovné zádě, 
korektně utvářené končetiny a po všech stránkách špičková vemena. Původně jsme 
nedoporučovali býka pro inseminaci jalovic, zatím ale nebyl hlášen žádný obtížný porod, tak 
by si býk mohl najít cestu i pro tuto kategorii skotu. Laurin nabízí téměř ideální profil 
plemenných hodnot. V jeho původu nenajdeme frekventované býky Omana, Goldwyna, 
Shottleho ani Planeta.  Sám Laurin je nádherně stavěným plemeníkem a chovatelé jej mohli 
obdivovat i na letošní přehlídce býků v Hradištku pod Medníkem.  Na ISB Hradištko najdeme 
ještě Laurinova polobratra po stejné matce Mafiosa NXA 841. Jeho otcem je nepříbuzný 
americký plemeník a specialista na znaky fitness Nifty. 
 
 
 

 
Ostretin Laurin NEA 739 v současnosti 

 
 

Schéma rodiny ze které pochází Laurin si můžete prohlédnout na následujícím diagramu. 



 
 

 


