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Inbreeding z různých hledisek 
Jsou obavy z příbuzenské plemenitby oprávněné? 

 
Přeložil, volně upravil a doplnil Mirek Novotný, MTS. 

Odkazy na zdroje uvedeny na konci článku. 

Úvod 
Předpokládám, že většina čtenářů tohoto článku již slyšela tvrzení, že „v populaci Holštýna hrozí negativní 

dopady zvyšujícího se koeficientu příbuzenské plemenitby, protože se v šlechtění používá stále užší 

skupina nejlepších plemeníků a plemenic, kteří jsou si navzájem více či méně příbuzní“. 

 

Je i není to pravda. V procesu šlechtění na kvalitativní vlastnosti se snažíme najít jedince s větším 

množstvím žádoucích genů pro vlastnosti, které považujeme za ekonomicky nejdůležitější. Jiné alely se 

postupně z populace vytrácí. Bylo tomu tak ale vždy a platí to i při přírodním náhodném výběru jedinců, jen 

o poznání pomaleji. Naopak se díky mutacím objevují nové, některé prospěšné, jiné škodlivé. To záleží i na 

konkrétních podmínkách vnějšího prostředí. Stejný genotyp se v různých podmínkách chová odlišně. A to 

tu dnes ani nebudeme mluvit o efektech epigenetiky. 
 

Nikdo rozumný asi nebude popírat, že proces selekce a připařování těch nejlepších býků a plemenic 

funguje a přináší lidstvu prospěch. S nástupem genomického hodnocení a s využíváním nejpokročilejších 

reprodukčních biotechnologií pak dosahování genetického zisku ještě akcelerovalo.    
 

To je dobrá zpráva jak z pohledu ekonomiky chovu 

mléčného skotu (naše krávy dnes dojí v průměru 

5x více než v roce 1940), tak z pohledu zatížení 

životního prostředí např. skleníkovými plyny 

(GHG). Ve studii prezentované v  J. Animal Science 

vidíme, že za pouhých 10 let (2007 – 2017) došlo 

díky genetickému pokroku a zvýšení produktivity 

ke snížení produkce GHG na jednotku 

vyprodukovaného mléka cca o 19 %. Hodnota 

ECM (mléko přepočítané na energetický 

koeficient) vzrostla o 25 %, zatímco hodnota GHG 

za stejnou dobu jen o 1 %. 
 

To pochopitelně znamená snížení rozlohy 

potřebné půdy, krmiva, pitné i užitkové vody, ale 
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i menší množství vyprodukovaného N2O či metanu, ač jak víme, ten produkovaný kravami ve skutečnosti 

k nárůstu skleníkových plynů v chovatelsky vyspělých zemích (USA, ale i ČR) nepřispívá. 

 

Když se v roce 2009 objevily první informace o principech genomického hodnocení, byla jako jeden 

z přínosů  zmiňována prevence nárůstu právě příbuzenská plemenitba (PP). "Genomika" je příležitost 

rozšířit základnu matek býků i na velké komerční chovy stojící dosud mimo šlechtění, využít méně 

příbuzné linie. To se naplnilo jen částečně.   

 

Klíčem není genomika sama, ale způsob jejího využívání lidmi 
Uvedený genetický pokrok jsme nedosáhli díky nové metodě hodnocení, ale díky lidem, kteří ji umějí 

využít. Vyšší přesnost OPH u mladých, neprověřených jedinců vede k zvýšení výběrové základy a ke snížení 

generačního intervalu u otců býků ze 7 let na 2.5 roku. U matek býků ze 4 na 2.5 roku. Vzhledem k tomu, 

že v každé generaci dochází v segmentu šlechtění ke zvýšení FX (Wrightův koeficient výpočtu PP), 

zkrácením generačního intervalu dochází postupně i k celkovému nárůstu Fx. 

 

Inbreeding - projevy a jeho hodnocení 
Příbuzné jedince z hlediska připařováku lze definovat tak, že mají v původu v posledních generacích 

stejného předka, a tím i vyšší výskyt identických párů jeho alel. Těchto alel je tím více, čím k větší 

příbuznosti v původu jedince došlo. Nebezpečí zvyšování stupně příbuznosti, za účelem dosažení vyšší 

hodnoty PH např. u produkce (typu atd.), spočívá v tom, že může dojít současně i ke zmnožení 

identických alel podmiňujících nežádoucí projevy nějakých vlastností. Ty jsou sice mnohdy v projevu 

zvířat díky běžné každodenní variabilitě projevů krav skryté, ale díky statistice jsou prokázané. Např. nárůst 

Fx o 1 % je spojován s poklesem produkce za laktaci o cca 30 litrů mléka, 1.1 kg tuku a 0.9 kg bílkoviny. 

Dále dochází ke snížení schopnosti zabřezávat - u jalovic o 0.08 % a krav o 0.21 %, vzhledem ke zvýšené 

embryonální úmrtnosti, v důsledku většího výskytu haplotypů ovlivňujících březost v inbredních původech. 

Celkem připadá na 1 % Fx i pokles produkční dlouhověkosti o cca 0.24 měsíce = cca 1 týden. Málo? 

Vynásobte to počtem krav… 
 

Nicméně se ukázalo že ztráty, ke kterým v důsledku zvýšení inbrední deprese dochází, mohou být 

v procesu intenzivní genomické selekce menší, než přínos kvůli kterému se šlechtitelé PP dopouštějí. 

Zvýšení Fx vede k zesílenému projevu nejen negativních, ale i pozitivních projevů jedince. Na rozdíl od 

minulosti jsou u dnešních otců býků viditelné slabiny méně frekventované, ač stále jsou (např. délka 

struků). Ekonomická ztráta z ještě horší délky struků je v průměru menší, nežli přínos zvýšeného 

genetického zisku v čase, obojí v důsledku vyššího Fx. Tato logika pochopitelně neplatí u kvalitativních 

vlastností (haplotypy, recesivní vady). 
 

HA USA prezentuje u býků koeficient inbreedingu EIC (Expected Inbreeding Coeficient) jedince samotného 

a koeficient očekávaného inbreedingu jeho potomka GFI (Genomic Future Inbreeding). Každá PH býka je 

při výpočtu korigována na jeho vlastní stupeň EIC, takže např. hodnota PHM býka s vyšším stupněm EIC je 

ponížena výpočtem oproti hodnotě býka s nižší hodnotou. EIC je kalkulováno od roku 1960, přičemž za tu 

dobu stoupla hodnota u všech amerických plemen z 7 % na 9 %, nejvíce u plemene Jersey. Hodnota EIC by 

měla pro českého chovatele smysl v tom, že by viděl, do jaké míry je sám býk inbrední. Není ale na webu 

atd. 
 

Koeficient GFI, který je na webu (označení kopp), je naopak odhadem průměrného Fx budoucího potomka 

býka v USA, pokud je býk použit „nahodile a na negenotypovanou plemenici“. Jde o odhad průměrné 
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příbuznosti potomka a v jednotlivých případech se může, podle původu plemenice, významně lišit. Pro ČR 

nemá toto číslo (GFI) téměř žádnou platnost, protože původové složení populací USA a ČR je rozdílné. 

Nejvyšší hodnotu GFI mezi prověřenými býky USA mají Supersire (10 %) a Mogul (9.5 %). Je to proto, že 

díky úspěšnosti své, svých otců, bratrů a polobratrů, jsou jejich geny v aktivní části populace natolik 

rozšířené, že je pro ně v rámci připařováku náročnější najít nepříbuznou plemenici, než je tomu pro býky 

s nižší hodnotou GFI. Přitom ECI (vlastní % inbreedingu býka) Supersira je 6.6 % a u Mogula pouze 6 %.  
 

V ČR je součástí informací ve vyhledávači Plemdatu koeficient příbuzenské plemenitby býka samotného.  

 

Inbreeding, genetické vady a citlivost k onemocněním 
Přináší s sebou vyšší hodnota Fx sníženou odolnost k onemocněním? Seznam genetických recesivních vad a 

haplotypů snižujících plodnost se v čase rozšiřuje a mohlo by se zdát, že přináší. Ve skutečnosti jde spíše o 

to, že na současném stupni detekčních metod jsme schopni objevit řadu nových vad dříve než v minulosti. 

Díky genomickému hodnocení najdeme nežádoucí vady u zmapované části populace mnohem rychleji, 

dříve než je jedinec použit k plemenitbě. V minulosti to bylo většinou až v okamžiku, kdy měl býk 

v důsledku testace desítky či stovky potomků. Eliminace většiny recesivních genetických vad z populace 

byla postupná a býka nositele vady, nebylo nutné hned vyřadit z inseminace. Podstatné bylo vyvarovat se 

jeho použití na plemenice, u kterých z titulu původu přicházelo v úvahu, že by rovněž mohly být 

nositelkami vady. Ačkoliv se heterozygotní nositelé (recesivní homozygoti jsou z většiny neživotaschopní) 

v posledních generacích původů už nevyskytují, pořád je testování na tyto vady součástí systému a pozitivní 

status je označen značkami BL (blad), CV (CVM), BY (brachyspina), DP (Dumps), MF (Mulefoot), CD 

(Cholesterol deficiency). Tyto vady lze tedy dnes z pohledu vaší selekce býků považovat za téměř 

„mrtvé“. 
 

O tzv. haplotypech totéž říci nelze. V souvislosti s býky nositeli jsou uváděny ty, které negativně ovlivňují 

plodnost, zvláště v kombinaci s výskytem CD (viz výše). Projevují se formou embryonální odúmrti, takže 

živé recesivní homozygoty nenajdeme. Efekt jednotlivých haplotypů na plodnost není stejný, všechny mají 

negativní dopad na reprodukci, a tím i ekonomiku. Podle frekvence v populaci jde o HH1 (4.5 %), HH2 (4.6 

%), HH3 (4.7 %), HH4 (0.7 %), HH5 (4.8 %). Jako poslední byl objeven haplotyp HCD. V jeho případě se 

postižený homozygot sice narodí, ale umírá během pár měsíců, což má ještě větší negativní ekonomický 

dopad. K jeho detekci nestačí jen samotná genotypizace, je nutné ji kombinovat s analýzou původu. 

Dosavadní hodnocení a označování je zatím považováno za neoficiální. Je jen na firmách, zda pozitivní býky 

označí. MTS to dělá. Efekt haplotypů na plodnost je rovněž přímo zahrnut v kalkulaci PH pro plodnost 

dcer (DPR) a pro vlastní plodnost býků (SCR). Stejně tak je jejich status zvažován např. v našem 

připařovacím programu WMS. Zvažovat haplotypy  jako selekční kritérium pro volbu býků pro vaše stádo 

nemá opodstatnění. Z býků, které máme v katalogu, je prokazatelně pozitivní jen MORGAN (HH5C1). 

S menším stupněm jistoty (označení HH5C) pak FOLKLORE, RESOLVE a JARED. Zkoumání vlivu haplotypů 

pokračuje. Eliminace z populace bude především na šlechtitelích při výběru otců a matek býků.      

 

Před genomikou platilo, že větší různorodost v původech a nižší stupeň PP, vedly k lepší zdravotní rezistenci 

krav. Platí to stále. Nyní ale začínáme díky genomice využívat v šlechtění i celou řadu vlastností zdraví, 

welness a fitness, což má a bude mít podobný příznivý efekt na zlepšení celoživotního zdraví krav. 

Šlechtitele býků to naopak může opět svádět ke kompenzaci mírného nárůstu Fx. Ideální použití celé řady 

těchto vlastností, při výběru býků pro vaše stádo, je formou souhrnného selekčního indexu DWP$. 

V něm jsou zahrnuty nejen vlastnosti zdraví krav, ale i telat (viz graf DWP). 
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Inbreeding a šlechtění plemeníků 
Ve snaze vyšlechtit co nejlepšího plemeníka není 

mírný stupeň příbuzenské plemenitby nic 

neobvyklého. Jak jsme již uvedli, koeficient PP 

v populaci USA a nejen tam, v čase mírně roste. 

Řada indexově nejlepších býků populace je 

nadprůměrně inbrední, přínos (dosažená vyšší 

PH) u nich převyšuje možnou ztrátu způsobenou 

inbrední depresí na životních funkcích býka 

samotného. 
 

Zlepšovatel např. produkce s vyšším inbredním 

procentem je býkem, který má, zjednodušeně 

řečeno, ve svém genotypu nashromážděné „větší 

množství genů pro produkci“. Použijeme-li ho jako otce býků na v produkci špičkovou plemenici jež má 

v původu společného předka, může se podařit získat ještě lepšího syna (měřeno hodnotou PH). Potomek 

ale může mít současně v důsledku inbrední deprese zhoršené zdraví, životnost či plodnost. Může, ale 

nemusí a plemenářské firmy, v rámci snahy vyšlechtit to nejlepší, jdou do určitého rizika vždy. Je to 

především komerční tah. Následně se totiž geny takového býka v populaci zase postupně rozpustí, díky 

množství nepříbuzných plemenic, na které je použit. Příklad špičkových zlepšovatelů PHM z naší nabídky 

s vyšším i nízkým stupněm inbreedingu uvádíme níže. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dva špičkoví zlepšovatelé PHM (spol 99 %). MAYFLOWER má ECI v USA 11.3% (v ČR 8.9 %), DUKE má v USA jen 4.4 % a v ČR dokonce jen 1.8 %. 

 

Inbreeding a šlechtění komerčního stáda  
Něco jiného ale platí, vybíráme-li býky pro vlastní stádo. Pokud bychom usilovali o dosažení vyššího 

stupně příbuzenské plemenitby, např. s cílem vyšší užitkovosti, pak vzhledem k tomu, že produkci našich 

krav ovlivňují mnohem více faktory vnějšího prostředí (především výživa) než genetika samotná, nemusíme 

v užitkovosti zaznamenat téměř žádný měřitelný pozitivní efekt. Zato na tento postup můžeme 

(v důsledku inbrední deeprese) doplatit sníženou plodností či zdravím plemenic a v součtu i nižší 

produkční dlouhověkostí. A to již má velké ekonomické dopady.       
 

Dopady nárůstu stupně inbreedingu na celou populaci USA se zabývali např. Thompson & kol. v práci 

„Effect of Inbreeding on production and Survival in Holsteins“.  Studie prokázala u krav s vyšším Fx větší 
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ekonomické ztráty vzhledem k nižší produkci mléka, stejně jako nárůst nákladů na zdravotní problémy. 

Stupeň Fx neměl naopak žádný vliv na somatické buňky.  
 

V podmínkách ČR se dopady inbreedingu na březost zabývala Hofmanová & kol. v práci „Estimation of 

inbreeding effect on conception in Czech Holstein“, prezentované v roce 2019. Na souboru 677 234 

plemenic a více jak 3.2 mil. inseminací v letech 1996 – 2014 dospěli k následujícím závěrům:   
 

a. Fx u plemenic rostl průměrně o 0.2 % ročně  - od r. 1996 (1 %) do r. 2013 (5 %), rozmezí (0-45 %). 

b. Březost se u zkoumaného souboru zhoršila o 2.23 % při každém nárůstu Fx o 10 %. 
 

Trend postupného nárůstu Fx v čase a souběžného poklesu březosti dokumentují níže uvedené grafy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O tom, že v praxi skutečně existuje určitý vztah mezi plodností krav a koeficientem PP jejich otců, se lze i 

přesvědčit. Podíváme-li se do našeho katalogu na prověřené býky, tak právě ti s nejnižším EIC – Toronto 

(5.2 %), Passat (5.3 %) či Resolve (5.6 %), mají současně i nejlepší hodnoty CCR, tedy PH pro plodnost 

produkcí mléka zatížených krav – Resolve (+3.7), Toronto (+3.3) a Passat (+3.1). Ačkoliv mezi PHM a CCR 

je obecně negativní korelace, výborná plodnost dcer těchto býků nejde na vrub snížené produkce. Resolve i 

Passat jsou současně oba v top 10 % USA pro PHM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Můžete namítnout, že „to je v USA a my jsme v ČR“. U nás to ale platí do jisté míry také. Stáda, do kterých 

MTS prodává, jsou většinou větší, používají ve velkém a mnoho let pravou americkou genetiku, mají 

poměrně obdobný management. Nejlepší ukázkou korelace mezi fenotypem v USA a ČR je MORGAN (NXB-

65). Jeho EIC (vlastní inbrednost) v USA je velmi nízká (4.2 %), jeho koef. plem. příbuznosti v ČR je rovněž 
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mimořádně nízký (2.0 %). Žádný jiný býk v ČR nemá při tak špičkové PHM +1344 tak dobrou plodnost 

krav (RPH +122). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S cílem vyvarovat se PP hledají chovatelé nepříbuzné (tzv. outcrossové) býky. Obecně lze konstatovat, že 

mluvíme-li o outcrossu (tedy býkovi, s vzhledem k populaci, méně příbuzným původem), jedná se v USA 

o býka s nízkou hodnotou EIC, v ČR pak s nízkým koef. plem. příbuznosti. Určitým problémem 

outcrossových býků je, že sice jsou po méně frekventovaných, a tím i příbuzných otcích (OM atd.), ale 

v důsledku toho také ne po těch nejlepších. Nejlepší býci jsou využíváni v procesu šlechtění nejintenzivněji, 

frekvence jejich genů v populaci je tedy větší. Tím pádem ale zase ztrácejí význam jako předci 

outcrosového býka. Chovatel ale může i v rámci nejfrekventovanějších linií hledat ty z nejlepších 

plemeníků, kteří mají nižší koeficient PP (EIC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Příkladem dvou býků z kombinace velmi frekventovaných linií současnosti a přesto s nízkým vlastním koef. PP, jsou bratři FUTURE a FYI. Efekt 

v praxi? Future je býkem, kterému se v USA před měsícem narodilo nejvíce jaloviček ze všech býků, FYI je rovněž v top 25.  

 

Mezi původovým složením stád jsou ale rozdíly a co platí pro jedno stádo, neplatí pro druhé. Ještě větší je 

rozdíl v původech jednotlivých krav. K minimalizaci negativních dopadů příbuzenské plemenitby má 

sloužit individuální připařovací plán, respektive jeho dodržení. Obecně platí, že hranice 6.25% 

inbreedingu je pro připařovací plán zcela dostačující. Pracuje s ní většina připařovacích programů, včetně 

našeho WMS či programu nabízeného Svazem chovatelů. Některé firmy zneužívají argumentu PP a její výše 

k eliminaci býků od konkurence.  To už je ale jiné téma a o něm by byl jiný obsažný článek.  
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Souhrn pro praxi: 
Mluvíme-li o využití inbreedingu, musíme zcela odlišit produkci plemeníků od budování stáda krav. 

Negativním efektem zvyšování stupně příbuznosti v původu jedince jsou dopady inbrední deprese 

(plodnost, zdraví, produkční dlouhověkost atd.). Při produkci býků mohou ty opravdu nejlepší firmy, 

s využitím genomického hodnocení a moderních reprodukčních biotechnologií, tyto dopady do jisté míry 

kompenzovat efektem zvýšeného ekonomického přínosu např. u PH vlastností produkce. V rámci vlastního 

stáda bychom se ale měli zvyšování koeficientu PP důrazně vyvarovat, protože negativa (s tímto 

postupem spojené ekonomické ztráty v plodnosti a produkční dlouhověkosti) mohou výrazně převýšit 

pozitiva. Individuální počítačový připařovací plán by měl být dostatečnou ochranou nejen před nárůstem 

koef. PP, ale i před rozšířením recesivních genetických vad a haplotypů negativně ovlivňujících plodnost 

ve vašem stádě.          
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