
JAK ZÍSKAT MAXIMUM NÁVRATNOSTI
Z INVESTICE DO GENOTYPIZACE 

VAŠEHO STÁDA?

Je to již cca 15 let, co se začalo se zaváděním genomického hodnocení do praxe jednotlivých zemí.
Jedním z přínosů této změny je, že v PH netestovaného jedince pracujeme u vlastností s nízkou h2

(dědivostí) s výrazně vyššími koeficienty spolehlivosti, nežli tomu bylo před zavedením genomiky.
Před genomickým obdobím se na takové vlastnosti (zdraví, wellness, plodnost atd.) v podstatě
nedalo efektně šlechtit, přestože mají pro chovatele velký ekonomický význam. Proto jsou ostatně
i součástí selekčních indexů (TPI, NM, DWP).

Spolehlivost odhadu PH u těchto vlastností byla, a i v časech genomického hodnocení je, nižší než
např. u vlastností produkce, protože přesný projev vlastností jako je plodnost dcer, produkční
dlouhověkost, záněty paznehtu, metritida atd., je měřitelný až se zpožděním (za např. produkcí
mléka), přesnost našeho měření (hodnocení) je nižší a vždy se jedná o multifaktoriální vlastnosti s
velkým vlivem faktorů vnějšího prostředí. Viz tabulka níže.

ZNAK / VLASTNOST RODOKMENOVÁ GENOMICKÝ    PRVNÍ PH DRUHÁ PH

SELEKČNÍ INDEX HODNOTA (RH) TEST + RH (PROVĚŘENÍ) DOPROVĚŘENÍ

Mléko 35% (bez dcer) 53% (bez dcer) 77% (desítky dcer) 99% (stovky 

Hloubka vemene 21% (bez dcer) 48% (bez dcer) 82% (desítky dcer) 99% (stovky dcer)

PL (dlouhověkost) 26% (bez dcer) 35% (bez dcer) 58% (desítky dcer)    99% (stovky dcer)

Somatické buňky 31% (bez dcer) 45% (bez dcer) 76% (desítky dcer)    99% (stovky dcer)

Net Merit (index) 16% (bez dcer) 37% (bez dcer) 66% (desítky dcer)   99% (stovky dcer)

ČASOVÝ HORIZONT po narození před dosažením plemenice 2,5 roku býk 9 let

pohlavní dospělosti, býk 5 let

Genomické hodnocení tedy právě u vlastností s nízkou dědivostí nabízí mnohem spolehlivější
odhad, než tomu bylo v minulosti u rodokmenové hodnoty jedince a navíc v časovém předstihu.

Např. u vlastností produkce (PHB, dědivost h2 = 0.30) je hodnota informace o neprověřeném zvířeti
ze samotného rodokmenu ekvivalentní informaci z KD u 7 dojících dcer.

Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013

Přídavek genomické složky u stejného neprověřeného jedince ekvivalentní informaci z KD o dalších
34 dojících dcerách, což významně zvyšuje spolehlivost genomické plemenné hodnoty. Po prověření
stoupne tato spolehlivost PH nad 85% a k dosažení 99% potřebujeme stovky dojících dcer.

U vlastností s nízkou dědivostí je popsaný efekt ještě větší. Např. dědivost DPR (plodnost dcer) je
0.04. Hodnota genomické složky u této vlastnosti je ekvivalentní 134 dcerám býka, u nichž již máme
k dispozici informace o jejich vlastní plodnosti. K dosažení spolehlivosti 99% pak takových dcer
potřebuje tisíce. Viz znázornění níže. Zdroj informace je totožný s uvedeným u PHB.

Chuck Sattler
Hlavní šlechtitel Select Sires

Rebekah Mast
Hlavní šlechtitelka WWS

Na podkladě různých materiálů od obou šlechtitelů a 
dalších materiálů volně sestavil Mirek Novotný. 



Uvedený příklad demonstruje celkem srozumitelně přínos zavedení genomického hodnocení, zvláště
u vlastností s nízkou dědivostí, u nichž je dosažení vyšší spolehlivosti PH podmíněno výsledkem od
relativně velkého počtu dcer v KD. Tyto informace navíc přicházejí se zpožděním za výsledky KU.

ŠLECHTĚNÍ NA NOVÉ VLASTNOSTI - OVĚŘENÍ EFEKTU ŠLECHTĚNÍ
Dalším přínosem genomického hodnocení bylo, že se mohlo začít se šlechtěním na nové
vlastnosti. V první fázi především na vlastnosti zdraví a wellness. V níže uvedené tabulce je přehled
šesti z nich, včetně ukázky posunu výše koeficientu spolehlivosti před a po přidání genomické složky.

VLASTNOST Spolehlivost PH Spolehlivost gPH EFEKT

Slez 0.30 0.40 +0.10

Ketóza 0.28 0.35 +0.07

Laminitida 0.28 0.37 +0.09

Mastitida 0.30 0.41 +0.11

Metrititida 0.30 0.41 +0.11

Zadržená placenta 0.29 0.38 +0.09

Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013

Z tabulky je vidět, že přidání genomické složky sice znamená o něco vyšší spolehlivost PH i u
neprověřených jedinců, ale stále se jedná o velmi nízké hodnoty. Efekt šlechtění na nové vlastnosti
je žádoucí po čase ověřit. Nyní trochu teorie ze školních lavic.



Výpočet genetického zisku je stále stejný, jedním z možných způsobů vyjádření je následující vzorec.

ΔG = sg . r . i

sg je  genetická směrodatná odchylka v populaci (např. „čím vyšší PH otce i matky, tím lepší“)

r je druhá odmocnina koeficientu spolehlivosti („čím vyšší spolehlivost PH, tím lepší“….)

i je intenzita selekce („čím menší procento nejlepších potomků je využito, tím lepší“)

+1 směrodatná odchylka
TOP 25% populace

+2 směrodatné odchylky
TOP 12.5% populace

+3 směrodatné odchylky
TOP 6.25% populace

Průměr 
populace

Podprůměr populace

Platí pro vlastnosti selekce, u nichž „čím vyšší je plusová hodnota, tím lepší je býk či plemenice“. 
Tzn. téměř všechny, včetně vlastností wellness a zdraví. Pro např. PH SB ale platí v obráceném gardu. 

Čím vyšší je kovariance mezi hodnotou PH a fenotypovou hodnotou, tím přesnější je OPH na
základě měření fenotypových hodnot. Spolehlivost OPH stoupá:
• u neprověřených jedinců s počtem informací z původu
• u genotypické složky s typem čipu (low-density, high density, tedy „kapacitou“)
• u prověřených zvířat (s potomky) stoupá:

• s počtem potomků (respektive informací o nich z KU a KD)
• s počtem stád, ve kterých jsou potomci
• s počtem vrstevníků (respektive informací o nich z KU) ve stádech výskytu potomků
• s co nejužším poměrem „počet potomků/počet stád“ (tzv. distribuce počtu potomků

na stádo).

Kde: G je efekt selekce (genetický zisk)

Předpověď nadřazenosti selektované skupiny je ve směrodatných odchylkách. Selekční
intenzita závisí na podílu vybraných jedinců a je nepřímo v poměru s podílem selektovaných
jedinců („čím vyšší intenzita selekce, tím menší je podíl selektovaných jedinců“, u nichž lze
očekávat, že průměr jejich PH je vyšší než průměr nejlepších 50% jedinců.

Výpočet genetického zisku je obvykle
vztahován k nějakému časovému úseku,
nejčastěji za 1 rok. Délka generačního

intervalu se pak označuje L a celý vzorec
vypadá následovně:

ΔG = sg . r . I
L

Z pohledu chovatele je nejdůležitější průběžný genetický pokrok stáda v čase. 



Do procesu šlechtění vstoupila v posledních letech nově nejen genomika, ale i inovované či
nové bioreprodukční metody. Ty umožňují větší produkci jalovic (sexované sperma) a
intenzivnější využívání nejlepších plemenic stáda, ve stále nižším věku (OPU/IVF). Vše s velkou
intenzitou a dynamikou. To lze dokumentovat na níže uvedeném grafu jehož zdrojem jsou WWS.

Sexované sperma 
v rutinní praxi

Genomické hodnocení 
býků uvedeno do praxe

Genomické hodnocení 
plemenic uvedeno do praxe

Komerční genomické
hodnocení plemenic dostupné 

2016 - Zoetis a HA USA 
zahajují šlechtění na 
vlastnosti wellness u krav

2021 – v USA přes 1 milion 
ogenotypizvaných plemenic

V roce 2006 sestavil Zoetis nový selekční index DWP$ (Dairy Wellnes Profit Index). Hlavním
důvodem konstrukce nového indexu byla změna v chování farem. Produkce jalovic přes sexované
sperma, tedy intenzivnější selekce nejlepších plemenic a býků, vede k zrychlenému pokroku v
produkci krav a ten je nutno podpořit větší selekcí na vlastnosti zdraví, plodnosti a wellness.
Rovněž telata ze sexovaného semene mají obecně vyšší genetickou hodnotu pro produkci, než
tomu bývalo, a potřeba investovat do jejich mléčného odchovu a šlechtit u této kategorie telat na
rezistenci vůči onemocněním. To vše se později ekonomicky zaplatí chovateli ve výši i dlouhověkosti
produkce. Aktuální složení DWP, v porovnání s ostatními indexy,, uvádíme pravidelně i v katalogu.

Počet vlastností v indexech (jejich váha) není konečný a rozhoduje zaměření indexu. Zatímco TPI je
komplexní index pro plemenářskou práci, NM a DWP jsou pro komerční stáje. U NM je vyšší tlak
na produkci, u DWP na mastitidy, plodnost dcer a jako v jediném indexu i na zdraví telat.

O každodenní produkci
mléka v dojírně se
rozhoduje v již v
předstihu i při selekci
býků pro stádo a jejich
využití ve stádě, v rámci
individuálního
připařovacího plánu.



PODROBNÉ SLOŽENÍ DWP

Produkce 36%

Wellness krav 
23%

Wellness
Telat

6%

Plodnost krav 
12%

Funkční
Typ
10%

Dlouhověkost
Kvalita mléka

Porody
13%

Podrobné složení a váhy jednotlivých vlastností šlechtění
spadajících do kategorie WELLNESS krav.

Laminitida
23%

Mastitida 
48%

Zadržená
placenta 

5%

Slez
6%

Ketosa
1%

.

Respirační
onemocnění

3%

Podrobné složení a váhy jednotlivých vlastností šlechtění
spadajících do kategorie WELLNESS telat.

Přežitelnost
43%

Průjmová
onemocnění

28%Respirační
onemocnění

29%

Podrobná relativní váha
Všech vlastností indexu

VLASTNOST DWP 2020

Tuk kg 18

Bílkovina kg

Mléko

Dlouhověkost

Přežitelnost krav

Somatické buňky

Index těl. rozměrů

Index vemene

Index končetin

Plodnost dcer DPR

Schopnost telení

Zabřezávání jalovic

Zabřezávání krav

Rezistence (mastitida)

Rezistence (metritida)

Rezistence (placenta)

Rezistence (slez)

Rezistence (ketosa)

Rezistence (laminitida)

Respirační choroby telat

Průjmová onemocnění telat

Přežitelnost telat

Respirační choroby krav

Rezistence (cysty)

Rezistence (aborty)

Rezistence (dvojčata)

16

1

1

1

1

1

1

1

1

<1

3

3

6

-2

-2

2

2

2

-10

0

0

11

3

5

5

Vlastnosti na které index šlechtí 
u telat jsou v oranžovém poli.

Vývoj indexu DWP tím pochopitelně není ukončen. Mezi další vlastnosti, které jsou zvažovány, patří
např. rezistence k mléčné horečce krav, složení masných kyselin bachoru, perzistence laktace,
rektální či tělesná teplota, odolnost tepelnému stresu, vlastnosti konverze krmiva…

Metritida 
14%



DŮVEŘUJ, ALE PROVĚŘUJ….

Smyslem šlechtění podle komplexních ekonomických selekčních indexů je dosáhnout
komplexního genetického pokroku, který lze vyjádřit číselnou formou, ale zjednodušeně řečeno
jde o zvýšení návratnosti z investice do genetiky. Tento pokrok měříme v čase, projevuje se v řadě
vlastností, které měříme a hodnotíme v rámci KU. Nejdůležitějším parametrem je výše celoživotní
produkce. Ta je podmíněna u potomstva celou řadou vlastností s různou ekonomickou váhou.
Vlastností, které podmiňují, respektive podporují či limitují, celoživotní produkci dojnice. V jejím
rámci pak jde jednak o kg vyprodukovaného tuku a bílkovin, jednak o kvalitativní parametry mléka
(složky, do budoucna možná batakasein apod.), které ovlivňují zpeněžování. Konečně pak o počet,
pohlaví a genetickou kvalitu (vliv selekce chovatelem) telat od této dojnice.

K dosažení co nejvyšší CELOŽIVOTNÍ PRODUKCE i NATALITY je potřeba co nejlepší PLODNOST
plemenice (podpořeno PH pro plodnost dcer a porody), REZISTENCI VŮČI ZDRAVOTNÍM
PROBLÉMŮM (podpořeno funkčním EXTERIÉREM), REZISTENCI VŮČI ONEMOCNĚNÍM
(podpořeno vlastnostmi WELLNESS). Dále pak co nejnižší SOMATICKÉ BUŇKY. Přičemž některé z
vlastností šlechtění uvedených velkými písmeny spolu vzájemně negativně korelují. Nejvíce v
potaz to musíme mít u kombinací PRODUKCE MLÉKA x PLODNOST DCER a PRODUKCE MLÉKA x
SOMATICKÉ BUŇKY. Smyslem indexu DWP je nalezení ideální váhy všech nepostradatelných a
vyhodnotitelných vlastností šlechtění, přičemž jsou vzaty v potaz korelace mezi těmito vlastnostmi.
Platnost každého indexu je pochopitelně nejvyšší v zemi, pro kterou byl zkonstruován.

GENETICKÝ POKROK

Pochopitelně lze. A to především díky masivní genotypizaci plemenic. Podívejme se
nejprve na predikci pokroku v čase při selekci podle DWP na ekonomicky nejdůležitější
parametr ekonomické návratnosti – VÝŠI CELOŽIVOTNÍ PRODUKCE MLÉKA. Pro potřebu
analýzy tzv. ECM mléka (přepočet energie na stejná % tuku a bílkoviny) a na IOFC náklady
(příjem po započtení nákladů na krmný den). V tabulce uvádíme efekty selekce pro
nejlepších 25% populace krav, pro nejhorších 25% a celkový rozdíl. Jde tedy o predikci.

INDEX Průměrná PH Průměr celoživotní produkce Průměrný celoživotní příjem za ECM mléko Průměrný celoživotní počet

DWP$
krávy pro 

DWP
ECM mléka (kg na dojnici) po započítání nákladů na krmení (v $) dní dojnice v laktaci

Nejlepších 25% 453 34 273 4 813 885

Nejhorších 25% -19 24 539 3 385 680

Rozdíl 472 9 734 1 428 205



KDYŽ PROVĚŘIT, TAK NA FARMÁCH POUŽÍVAJÍCÍCH DWP NEJDÉLE….

EFEKT SELEKCE PODLE DWP NA CELOŽIVOTNÍ UŽITKOVOST 

DOJNICE STÁDA PODLE DWP$ CELOŽIVOTNĚ (průměr)

Top 25% 47 817 kg

Top 26-50% 38 946 kg

Top 51-75% 31 431 kg

Nejhorších 25% 25 932 kg

Rozdíl nejlepší a nejhorší 
čtvrtina

21 885 kg (celoživotně)

2800 krav, užitkovost (305) cca  13 000 kg
selekce na podkladě genotypizace jalovic
a podle indexu DWP od roku 2016

Celoživotní příjem za mléko u průměrné dojnice nejlepší čtvrtiny stáda  podle DWP je 16,866$ (cca 405 tis. Kč)

Celoživotní příjem za mléko u průměrné dojnice nejhorší čtvrtiny stáda podle DWP je 9,147$ (cca 220 tis. Kč)

Celoživotní rozdíl v návratnosti za mléko u dojnice z nejhorší a nejlepší čtvrtiny dle DWP je 7,719$ (185 tis. Kč)

EFEKT SELEKCE DLE DWP NA PRODUKČNÍ DLOUHOVĚKOST

Složení stáda v roce 2016 Složení stáda v roce 2022

LAKTACE KS % LAKTACE KS % 

1. laktace 1115 41 1. laktace 933 33

2. laktace 786 29 2. laktace 694 25

3. a další 827 30 3. a další 1119 42

CELKEM 2728 100 CELKEM 2826 100

PŘÍNOSY GENOTYPIZACE A SELEKCE NA DWP?
✓ Celoživotní produkce (více mléka na dojnici s vyšší hodnotou DWP) 
✓ Počet laktací na krávu (zlepšení produkční dlouhověkosti stáda)
✓ Počet telat na krávu (lepší natalita, díky lepší produkční dlouhověkosti)
✓ Snížená negativní brakace (méně nákladů na léčbu a ošetřování)
✓ Více jalovic na prodej (lepší obrat stáda)
✓ Větší genetický pokrok (vyšší selekční intenzita u jalovic)



5400 krav plemene Jersey, 
užitkovost cca 8500 kg
selekce na podkladě genotypizace jalovic,
podle indexů DWP a CW$ (wellnes telat)
od roku 2018 

6845 genotypizovaných telat dle CW$ % výskytu 1. průjmu (mléčné období)
Hodnota 

CW$

Top 25% 12% 106

Top 26-50% 30% 101

Top 51-75% 51% 97

Nejhorších 25% 70% 92

Rozdíl nejlepší a nejhorší čtvrtina -58% (o 83% nižší výskyt průjmu)

6845 genotypizovaných telat dle CW$ % výskytu úhynů (mléčné období)
Hodnota 

CW$

Top 25% 3% 104

Top 26-50% 4% 101

Top 51-75% 6% 97

Nejhorších 25% 8% 91

Rozdíl nejlepší a nejhorší čtvrtina -5% (o 62% nižší výskyt úhynů)

CW$ pro Holštýna

CW$ pro Jersey

Průjmová
onemocnění

28%

Průjmová
onemocnění

53%

Přežitelnost
43%

Přežitelnost
37%

Respirační
onemocnění

29%

Respirační
onemocnění

10%

Složení indexů CW a
DWP je u Jersey jiné
(odráží jiné priority
pro zlepšování)…

Efekt selekce na CW
je ale velmi viditelný…



Efekt selekce na DWP je ale již patrný i u dojnic…. 

5400 krav, selekce 

na DWP

pro plemeno Jersey

% vyřazených krav podle laktací

1st Lactation 2nd Lactation 3rd Lactation 4th Lactation 5th Lactation

Top 25% 27% 47% 62% 71% 89%

Top 26-50% 24% 50% 72% 89% 96%

Top 51-75% 18% 53% 73% 96% 98%

Nejhorších 25% 27% 51% 73% 87% 98%

Rozdíl nejlepší a 

nejhorší čtvrtina
0% -4% -11% -16% -9%

EFEKT SELEKCE PODLE DWP NA PRODUKČNÍ DLOUHOVĚKOST A ZDRAVÍ KRAV 

PŘÍNOSY GENOTYPIZACE A SELEKCE NA DWP?
✓ Průkazně lepší zdraví a odolnost krav s vyšší hodnotou DWP (projevuje se 

výrazně až se stoupajícím věkem dojnic) 
✓ Počet laktací na krávu (zlepšení  dlouhověkosti u top DWP krav)
✓ Počet telat na krávu (lepší natalita díky lepší produkční dlouhověkosti)
✓ Snížená negativní brakace (méně nákladů na léčbu a ošetřování s věkem krav)
✓ Více jalovic na prodej (lepší obrat stáda)
✓ Větší genetický pokrok (vyšší selekční intenzita u jalovic)



LAMINITIDA – dnes někdy již I podceňována, stále ale problém

Ať již mluvíme o chodivosti krav, motilitě, komfortu krav či o problémech s končetinami, vždy se
dostaneme i k laminitidě. Více či méně trápí téměř všechny farmy. Výskyt a intenzita se liší, ale v
případě USA se odhaduje výskyt ve stádech cca na 13% a výskyt se zvyšuje s věkem krav. Pokud
usilujeme o lepší dlouhověkost krav, musíme o to více šlechtit v rámci selekčních indexů i na
rezistenci k laminitidám. Šlechtění na končetiny (pazneht) v rámci hodnocení exteriéru souvisí s
rezistencí k laminitidám jen okrajově. Čas ale ukazuje, že genomická PH pro rezistenci k
laminitidám může být velmi užitečná.

V případě hodnocení od Zoetisu, které je součástí indexu DWP$, je PH vyjádřena formou RPH
(průměr = 100). Hodnota většiny býků se pohybuje v intervalu (115 – 85, směrodatná odchylka je
6), takže za zlepšovatele je nutno považovat býky s hodnotou 110 a více. Nižší rozpětí intervalu
souvisí s variabilitou hodnocení a nízkou dědivostí vlastnosti. Tomu odpovídají i hodnoty koeficientu
spolehlivosti RPH pro rezistenci vůči laminitidě.

PLEMENO KATEGORIE BÝKA SPOLEHLIVOST RPH

HOLŠTÝN Testant (genomická PH) 55 - 40 (%)
HOLŠTÝN Prověřený býk 99 - 55 (%)

JERSEY Testant (genomická PH) 50 - 35 (%)

JERSEY Prověřený býk 95 - 50 (%)

Zdroj: Zoetis

Lze s touto 
spolehlivostí

u testantů
dosáhnout 
pokroku v 
šlechtění?

Hodnocení Zoetisu probíhá již od roku 2016. V rámci studie Zoetisu a Select Sires bylo
hodnoceno potomstvo býků, u nichž byla provedena genotypizace jalovic, včetně rezistence vůči
laminitidě a kteří mají již 100 a více otelených a v rámci CDCB hodnocených dcer. Zoetis následně
prezentoval v Journal of Dairy Science analýzu 3400 jalovic/2185 krav z 11ti stád, kde byly
zkoumány vazby mezi gRPH jalovice a její následnou PH pro laminitidu, v rámci indexu DWP.
Výsledek uvádíme níže:

Výskyt laminitidy u krav seřazených do čtvrtin dle hodnoty DWP.
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Nejhorších
25% v DWP

Nejlepších
25% v DWP

25 - 50%
v DWP

51 - 75%
v DWP

Pořadí laktace

Zdroj: Zoetis

Váha „laminitidy“ 
v indexu DWP
je 5% (Holštýn), 

respektive 3% (Jersey).

I přes ekonomickou váhu „jen“ 5% došlo, na podkladě uvedené studie u plemenic v horní čtvrtině 
hodnoty DWP až k 50% redukci výskytu laminitidy, v porovnání s nejhorší čtvrtinou podle DWP. 



GENOTYPIZOVAT VAŠE STÁDO?

1. PROČ?

Usilujete-li ve stádě o co 
největší genetický pokrok

v čase, tak jednoznačně ANO

K tomu, abychom mohli ve stádě provádět co nejpřesněji selekci, potřebujeme znát co nejpřesnější
pořadí plemenic podle našich selekčních kritérií. Selekci provádíme negativní (vyřazování zvířat, které
si nechceme v chovu nechat, nebo pozitivní (chceme výhodněji prodat či intenzivnější reprodukční
využití těch nejlepších). Klasickým příkladem neobjektivní negativní brakace v praxi je vyřazování
prvotelek podle stanovené hranice užitkovosti (tzv. selekční výběrové základny). Tento postup je
ospravedlnitelný jen tehdy, pokud nemáme k dispozici dostatečně přesné a spolehlivé PH plemenic, a
tedy nejsme schopni je seřadit do pořadí podle odhadu jejich komplexní genetické kvality (index, PH).
To, zda je konkrétní dojnice před či pod naší výběrovou hranicí (např. 30 kg u prvotelek) neznamená,
že je to z důvodů genetiky. Pokud jde např. o důsledek prodělaného zdravotního problému, problémů
s kvalitou krmné dávky v tranzitním období či jiný krátkodobě působící faktor vnějšího prostředí, tak
pak můžeme vyřadit jedince, který by nám v dalších laktacích mohl bohatě svůj genetický potenciál
vrátit. A ve stádě si necháme horší zvířata, rozmnožujeme je (ta obvykle zabřeznou rychleji..) a
snižujeme si tak genetický pokrok svého stáda.

Chovatel má dnes k dispozici tolik vlastností šlechtění, jako nikdy předtím. Zvažovat při selekci
zvířat všechny vlastnosti není nejen v lidských silách, ale ani správný postup. Přesto ho někteří
chovatelé stále používají. Tato metoda se jmenuje selekce podle nezávislých výběrových úrovní a již v
názvu je vlastně vyjádřeno, proč není tento postup ideální. Jde o postup, kdy si vybereme skupinu
vlastností, u každé stanovíme číselnou hranici pro vyřazení zvířete z reprodukce a všechna zvířata,
která někde vybočí směrem dolů, vyřadíme. Nerespektujeme tím ale, že zvažované vlastnosti nemají
z pohledu např. celoživotní produkce stejný ekonomický význam, dědivost, variabilitu, spolehlivost
PH a tyto vlastnosti mezi sebou mají různé korelace (nejen pozitivní, ale i negativní).
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SUNKISS Příklad? Tak například když rozhodujeme u prvotelky, zda ji připustit či ne, máme k
dispozici cca 2 – 3 měření KU (fenotypový projev). Všichni chceme, aby měla
dojnice co nejvyšší celoživotní užitkovost. To znamená zjednodušeně co nejvyšší
užitkovost a co nejlepší plodnost (zabřezávání). Mezi produkcí a plodností dcer je
egativní genetická korelace. Pořadí v produkci býků v grafu je vodorovně, v PLD-K
svisle. Chceme-li např. vybrat např. býka, který je v ČR současně špičkovým
zlepšovatelem produkce a plodnosti krav, vypadají naše možnosti následovně:
V grafu vidíte 1901 prověřených býků, průsečík ukazuje jejich PHM a PLD-K.
Červeně býci z top 10 v PHM. Jak vidíte, jen 3 z těchto top býků v PHM jsou v
lepších 50% souboru i pro PLD-K (JEDI, JUNIOR, CRABTREE). Od drtivé většiny z
nich již navíc nejsou k dispozici ID. Získat spolehlivou PH PLD-K prostě docela trvá.

Skloubit dohromady oba předpoklady vysoké celoživotní produkce (PHM a PLD-K) není jednoduché,
jak lze demonstrovat na příkladu níže. A to mluvíme o prověřených býcích, kde již máme k dispozici
solidní spolehlivost PH pro PHM i PLD-K.

O testantech a jalovicích víme ještě méně, než o prověřených býcích. Přitom právě jalovice by měly
být geneticky to nejlepší v našem stádě. Jak je spolehlivěji najít? V tomto okamžiku nám může do jisté
míry pomoci právě genotypizace jalovic. Ta zvyšuje přesnost naší selekce i u testantů, ale rozhodně
ne u všech stejně. Čím více se blíží testant prověření, tím více víme o rodičích, prarodičích a víme to
s vyšší spolehlivostí. Měli bychom již vědět i jak testant březne, jaké jsou porody atd..



I proto chovatelé často přihlížejí k tzv. komplexním selekčním indexům, z nichž asi
nejfrekventovanější jsou u chovatelů TPI, NM, domácí SIH a roste význam DWP. Každý index má
trochu odlišné složení, viz níže. TPI je obecně považováno za index pro plemenařící chovatele a
vystavovatele. NM a DWP za indexy pro potřebu komerčních mléčných farem. Nevýhodou všech
uvedených indexů je, že jsou konstruovány do jiných ekonomických podmínek populace a jiného
chovatelského cíle, než domácí SIH. Na druhou stranu ale s jejich využíváním mají naši chovatelé
obecně dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Indexy mají rovněž nejpřesnější selekční hodnotu pro ta
stáda v ČR, která dlouhodobě využívají především býky z USA a Kanady. Výhodou je i široká škála
vlastností wellnes, kterou u nás nemáme a dlouho nebudeme mít k dispozici.

Domácí SIH vyjadřuje dlouhodobý chovný cíl naší domácí populace a je vhodný především pro ty
chovatele, kteří používají především domácí býky. SIH pochopitelně do jisté míry koreluje i s TPI,
NM či DWP, ale problémem jsou dosavadní špatné zkušenosti s odhadem testantů ze zahraničí, kde
je část býků, většinou ti nejlepší testanti, výrazně podhodnocena. Respektive se nejedná jen o
testanty, ale i v USA prověřené býky, dosud bez dcer v ČR. Nově registrovaní a nabízení zahraniční
býci se objevují v nabídce domácího svazového připařovacího programu se zpožděním. Dosud není
našim chovatelům, kteří používají přednostně nejlepší zahraniční býky a nechali si udělat
genotypizaci svého stáda, aby si mohli dělat připařování „jablek s jablky“, tedy podle genomických
hodnot jejich domácích plemenic na bázi USA, s genomickými hodnotami býků v USA.

Používat top zahraniční býky podle jejich genomických hodnot dává smysl především pro nejlepší
chovatele, jejichž nakřížení stáda a výkonnost, se nejvíce blíží americké populaci, respektive jejímu
průměrnému fenotypovému projevu, protože na takový projev je každý index konstruován. Stejně
tak používání SIH má největší efekt u stád, která se pohybují okolo průměrného fenotypového
projevu naší populace a jejímu průměrnému nakřížení, z kterého domácí hodnocení vychází.

Neméně důležité je, aby si chovatel nechal plnou kontrolu nad definicí chovného cíle svého stáda,
způsobem selekce v něm, výběrem býků a strategií připařovacího programu. Jakékoli delegování
uvedených priorit na někoho jiného, ať už z důvodů slev na jiné projekty a produkty, podmínky pro
zajištění inseminace apod., vedou k ztrátě samostatnosti a degradaci práce majitele stáda v něm.
Právě ta plemenářská obvykle, aspoň u starší generace zootechniků, byla nejzábavnější.



KDE GENOTYPIZOVAT?

1. GENOTYPIZACE V ČR
V ČR probíhá již několik let společný projekt genotypizace samičí populace ve spolupráci mezi Svazem,
VÚŽV (vývoj PH) a Plemdatem (certifikovaná laboratoř). Genotypizace patří i mezi státem podporované
a částečně subvencované tituly. Smyslem je poskytnout zapojeným chovatelům přesnější PH, díky
principům, které jsme v tomto článku popsali dříve. Vše je pak prezentováno formou pravidelných PH,
výstupů na materiálech pro chovatele, ve svazovém připařovacím programu atd.

Dále cituji z materiálů svazu: „metoda vychází z domácí kontroly užitkovosti. Do výpočtu se použijí
genotypy býků, kteří mají dcery v ČR. Výhodou této metody je, že národní genomické PH jsou přímo
srovnatelné s PH prověřených býků v ČR. Nevýhodou je, že mladí býci, kteřímnohdy pochází po rodičích
ze zahraničí, a proto nemají dostatek informací o předcích a příbuzných v naší databázi KU, mohou být
zpočátku spíše podhodnoceni amají nižší spolehlivost“.

Výše uvedené konstatování má 2 strany mince. Tou první je platnost především pro tzv. domácí býky a
vývoj PH mezi testanta/prověřeného býka v čase. Tou druhou, již necitovanou, je fakt, že podle
dosavadních zkušeností jsou „nejlepší domácí testanti“ v pořadí občas výrazně nadhodnoceni oproti
zahraničním býkům bez dcer. Poté, co pak mají obě skupiny dcery, se jich řada propadne do
bezvýznamnosti, především díky zhoršení v produkci či typu. To bohužel platí i pro jejich dcery (viz.
Sunnyday atd.). Pořadí neprověřených jedinců (býci, jalovice) v ČR je, pokud chovatel používá
současně býky z více zemí, je obecně méně přesné. To však není chybou samotné genotypizace a MTS
doporučuje lepším chovatelům genotypizovat.

2. GENOTYPIZACE V JINÝCH ZEMÍCH

V ČR je komerčně nabízena i genotypizace v např. USA či Nizozemí. Obecně vzato, takový postup má
pro využití českým chovatelem smysl jen v případech, které jsme popsali na předchozích stránkách.

Gentoypizace v jiné zemi ale vždy odráží selekční kritéria a ekonomické poměry druhé země.
Genomické hodnoty zvířat genotypizovaných v druhé zemi nekorelují s OPH v ČR, pokud nejde o
vzájemnou oficiální výměnu standardizovaných dat (velikost a druh čipu atd.). Data z takové
komerční genotypizace se neobjeví v PK ČR, v připařovacím plánu svazu ani dalších výstupech v ČR.

Výhodou může být, za předpokladu že v cizí zemi jsou v rámci genotypizace k dispozici vlastnosti
šlechtění, u nichž v ČR není k dispozici spolehlivá PH, chovatel používal a dál bude většinově býky z
této země. Což dádá možná smysl u amerických býků, ale stěží u jiných.

3. GENOTYPIZACE V USA PROSTŘEDNICTVÍM SVAZU

V tomto případě jde o postup, kdy chovatel genotypizuje své plemenice v ČR a protože používá
dlouhodobě především genetiku ze severní Ameriky, má zájem selektovat své plemenice i býky podle
amerických PH, využívat americké hodnoty v připařovacím plánu atd.. Postup lze doporučit především
dlouhodobým uživatelům genetiky v USA, dále těm chovatelům, kteří chtějí nabízet na prodej v
zahraničí i doma plemenný materiál, nikoliv jen zástav na méně vyspělé trhy. Genotypizace v USA
přepočtem českých hodnot bude sice stát něco navíc, ale zato bude oficiální (přes oba svazy).

K naplnění smyslu takového postupu by to ještě chtělo dotáhnout, jak jsme již zmínili, u svazového
připařovacího programu do konce volitelnou možnost připařovat mezi sebou jedince přímo na
podkladě genomických hodnot z USA a využít celou šíři vlastností, na které se šlechtí v USA.



GENOTYPIZACE OBECNĚ

Genotypizace je nejprogresivnější prostředek moderní plemenářské práce. Stále se ale vyvíjí
(metody výpočtu, vlastnosti jež jsou předmětem hodnocení, formy výstupu a využití).

Z pohledu šlechtění umožnila genotypizace selektovat, díky větší přesnosti hodnocení
neprověřených zvířat, mnohem mladší býky jako otce býků a jalovice jako matky býků či matky
embryí, produkci top potomstva nejmodernějšími reprodukčními metodami.

Na obrázcích níže vidíte pro zajímavost, jak vypadá genotyp býka s hodnotou NM$ 2314 a býka
s hodnotou 2139. Pouhých 175 bodů rozdílu, ale naprosto diametrální rozdíl ve vzhledu.

Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013

Závěrem:

Genotypizovat minimálně jalovic vašeho stáda v ČR má smysl pro každého chovatele, který
chová dojnice za účelem zisku z produkce mléka a kg T+B. Postupně tak budete mít
genotypizované i dojnice vašeho stáda, protože u jednou genotypizovaného zvířete se hodnoty
PH postupně a průběžně aktualizují po celý jeho produkční život.

Genotypizovat přes svaz v USA má smysl především pro ty chovatele, kteří se snaží prodávat
plemenný materiál. Dále pro chovatele, kteří mají stádo postavené na genetice z USA a budou v
jejím využívání pokračovat. Chovatel navíc může nepřímo šlechtit i na řadu vlastností wellnes,
zdraví atd., které v ČR nemáme k dispozici. Plné využití genotypizace ale nastane až pokud si
tato skupina chovatelů bude moci s pomocí svazového připařovacího programu jako volbu
sestavovat připařovací plány býků a plemenic napřímo podle hodnot z USA.

Genotypizaci a šlechtění na vlastnosti ZDRAVÍ A WELLNES je záhodné propagovat na veřejnosti,
jako důkaz, co vše chovatel dělá pro zdraví a pohodu krav, k vyvracení útoků aktivistů.

Vaše dnešní rozhodnutí v selekci krav a býků se ve vašem stádě projeví až za tři roky.
Nepromarněte možnost selektovat podle nejpřesnějších a nejspolehlivějších PH (genomické). U
komerčních farem platí, že využívat nejmladší ročníky testantů, kde je dosud otec či dokonce otec
otce testant a matka ještě bez produkce, může být vyhazování peněz. U těch nejmladších a proto i
s nejvyššími hodnotami indexů, vydáváte peníze navíc za něco, co se vám často nemůže vrátit.
Prodejci vám takové býky nabízí z jediného důvodu – čím mladší, tím obecně vyšší číselné
hodnoty. Ty se ale budou do okamžiku prověření velmi měnit. I pokud testant nejmladších ročníků
stojí naopak překvapivě málo, je riziko jeho propadu hodnot skoro stejné jako u toho dražšího,
navíc můžete za obdobné peníze koupit spolehlivě lepší prověřené býky, již s výsledky v USA i ČR.


