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seznam zkratek

AB  podíl abnormálních spermií (%)
BLUP Best Linear Unbiased Prediction (nejlepší lineární nevychýlená/nestranná 
 předpověď)
BO plemeno Bílé otcovské
CPH  celková plemenná hodnota zvířete
CzePig Národní šlechtitelský program prasat v ČR
ČBU  plemeno České bílé ušlechtilé
ČL  plemeno Česká landrase
DC  plemeno Duroc
GEPH genomická plemenná hodnota zvířete v určitém znaku
KO koncentrace spermií (103 buněk/mm3)
KU kontrola užitkovosti
LM podíl libového masa (%)
MD  délka mezidobí (dny)
MO podíl aktivních spermií (motilita; %)
OB objem spermatu (ml) 
PH plemenná hodnota zvířete v určitém znaku
PN plemeno Pietrain
PŘÍR  průměrný denní přírůstek (g/den)
SD  počet dochovaných selat (selata/prasnici a vrh nebo na prasnici a rok)
SCHP Svaz chovatelů prasat, z.s.
SPL  Superplodné line mateřských plemen prasat
SV  počet všech narozených selat (selata/prasnici a vrh) 
SŽ  počet živě narozených selat (selata/prasnici a vrh) 
UTVU  unifikovaná testace vlastní užitkovosti
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Úvod
Dnešní šlechtitelská činnost se neobejde bez 
moderních statistických metod využívaných 
k odhadu plemenných hodnot. Porozumění zá-
kladním principům těchto metod je nezbytné 
pro každodenní práci chovatele počínaje or-
ganizací připařování rodičovských párů až po 
výběr plemenných prasat do základních stád. 
Každý chovatel, který chce používat plemen-
né hodnoty v praktické selekci, by měl vědět, 
co od nich lze očekávat, ať už v rovině obecné 
dané metodou odhadu nebo v určitých speci-
álních případech, se kterými se v chovatelské 
práci setkává. Tato publikace si neklade za cíl 
provést detailní matematický popis používa-
ných metod ani poskytnout konkrétní návod 
k práci s plemennými hodnotami, ale vysvětlit 
základní principy a používané metody odhadu 
a zveřejňování plemenných hodnot v součas-
ném genetickém hodnocení prasat v ČR. 

Zkušeným chovatelům se bude možná pu-
blikace zdát příliš obecná, ale snažili jsme se 
uspokojit i začínající chovatele a laiky. Zejména 
pro ně jsme vysvětlovali co možná nejvíce zde 
uvedených pojmů, ale pro pochopení základ-
ních principů je potřebné disponovat alespoň 
minimálními znalostmi ze zootechnických oborů. 
Doufáme, že knížka poskytne dostatečný základ 
i nadstavbu pro začínající chovatele a že i dlou-
holetí zkušení chovatelé ji shledají užitečnou.

Tuto publikaci by nebylo možné poskládat 
bez toho, že bychom nestavěli na již polože-
ných základech. V první řadě bychom chtě-
li poděkovat Dr. Rer. Nat. Jochenovi Wolfovi, 
DrSc., který nás navždy opustil v roce 2016, 
a jeho manželce Ing. Marii Wolfové, Ph.D. Je to 

především jejich zásluha, že společně se Sva-
zem chovatelů prasat, v té době pod vedením 
Ing. Pražáka a s obětavou prací na technickém 
řešení RNDr. Věry Jelínkové, CSc., došlo k na-
vržení a implementaci nového systému odha-
du plemenných hodnot prasat do praktického 
šlechtění. Dr. Wolf pak zbytek svého profesního 
života de facto strávil prací na zdokonalování 
a rozšiřování stávajícího systému genetického 
hodnocení zvířat. Díky dlouhodobé spoluprá-
ci se Svazem chovatelů prasat je dále možné 
v této práci pokračovat. Chceme vyslovit po-
děkování za poskytnutí potřebných dat, cenné 
rady a připomínky řediteli Svazu Ing. Janu Sti-
balovi a Ing. Pavle Jíchové. Náš velký dík patří 
i samotným chovatelům a oprávněným organi-
zacím za otevřenost ke spolupráci, poskytnutí 
faremních údajů a sdílení názorů a představ 
na zlepšení všeho, co s chovem prasat souvisí. 
V neposlední řadě děkujeme našim kolegům 
a to především panu Prof. Ing. Josefu Přibylo-
vi, DrSc. za nekonečné debaty (nejen) o pro-
blematice šlechtění a paní Renatě Proškové za 
technickou asistenci. Je třeba zmínit i podporu 
ze strany Ministerstva zemědělství ČR, které 
nám umožnilo vývoj genetického hodnoce-
ní prasat podporou řešených projektů NAZV 
QJ1310109, QK1910712 a MZE-RO0718.

Věnováno našim kolegům a dlouholetým 
učitelům, paní Ing. Marii Wolfové, Ph.D. a ze-
snulému Dr.rer. nat. Jochenu Wolfovi, DrSc., 
kteří vždy budou mít nezastupitelné místo 
v našem pracovním i osobním životě.
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1. Šlechtitelský program
Šlechtitelský program je soubor činností ve-
doucích k dosažení stanoveného cíle šlech-
tění. Obecně je cílem šlechtění prasat zvýšit 
efektivitu výroby vepřového masa. Tento cíl 
je však příliš široký a je možné k němu dojít 
mnoha cestami. Proto se ve šlechtitelských 
programech stanovují přesné cíle šlechtění 
pro ekonomicky nejvýznamnější znaky spolu 
s časovým horizontem splnění cíle. 

Pokroku se ve šlechtěných populacích dosa-
huje selekcí a záměrným připařováním čisto-
krevných plemenných prasat. Selekce zname-
ná výběr zvířat, která jsou podle definovaného 
šlechtitelského cíle považována za nejlepší. 
Vlastní šlechtitelský program, a tedy určitá ne-
závislost na nutnosti využívat pouze populace 
šlechtěné jinde, je vizitkou úrovně vzdělání 
a chovatelské vyspělosti země.

Základním předpokladem selekce je zjišťování 
užitkových znaků plemenných nebo chovných 
prasat v tzv. kontrole užitkovosti. Kontrola užit-
kovosti je sběr hodnot vybraných sledovaných 
užitkových znaků zvířat (například počet docho-
vaných selat, hmotnost na začátku produkčního 
testu užitkovosti apod.) a jejich přenos do data-
bází kontroly užitkovosti. Ze zjištěných hodnot 
užitkovostí (fenotypu) se matematicko-statis-
tickými metodami (genetickým hodnocením) 
odhaduje plemenná hodnota (genotyp), tedy 
ta část naměřené užitkovosti, která je přenášena 
na potomstvo. Plemenné hodnoty sledovaných 
znaků jsou využívány jako jedno z kritérií pro vý-
běr zvířat do plemenitby. 

Přeštické černostrakaté plemeno má z po-
hledu šlechtění speciální postavení. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o genový živočišný zdroj, 
je populace uzavřená a selekce se zaměřuje na 
udržení (stabilizaci) produkčních ukazatelů.

1. 1. Šlechtěné populace prasat

Plemena prasat šlechtěná v rámci šlechti-
telského programu v ČR se rozdělují na dvě 
hlavní skupiny, plemena mateřská a plemena 
otcovská. Důvodem je především snaha o vy-
užití specifických vlastnosti těchto skupin ple-
men v kombinaci s jejich vzájemným křížením. 
Produktem křížení výchozích plemen je pak 
víceplemenný jatečný kříženec. Zmíněný po-
stup se využívá v rámci tzv. hybridizačního pro-
gramu, který bude vysvětlen v další kapitole. 
Níže uvedené popisy šlechtěných plemen byly 
převzaty od SCHP (2019).

Mateřská plemena
Jak již název napovídá, mateřská plemena jsou 
chována zejména pro jejich mateřské vlast-
nosti. Z nich má nejvyšší prioritu schopnost 
reprodukce. Hlavním požadavkem je proto pro-
dukce vysokého počtu životaschopných selat. 

Plemeno České bílé ušlechtilé (ČBU)
Prasata mají velmi dobré reprodukční vlast-
nosti, vynikající růstovou schopnost při velmi 
dobré konverzi živin a velmi dobrou masnou 
užitkovost, přičemž však v převažující míře za-
chovávají užitkový typ odpovídající mateřským 
liniím. Kvalita masa je dobrá. Vyznačují se vět-
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ším až velkým tělesným rámcem, lehčí hlavou 
se vzpřímeným uchem, jemnější, ale pevnou 
kostrou, pevnou konstitucí s vysokým stupněm 
odolnosti vůči stresům. Barva kůže i štětin je 
bílá.

Plemeno Česká landrase (ČL)
Prasata tohoto plemene se vyznačují velmi 
dobrými reprodukčními vlastnostmi, vysokou 
růstovou intenzitou při velmi dobré konverzi 
živin a velmi dobrou masnou užitkovostí. Mají 
větším tělesným rámcem, jemnější avšak pev-
nou kostrou a lehkou hlavou. Uši jsou klopené 
a přiměřeně dlouhé. Konstituce může být jem-
nější avšak pevná s vysokým stupněm odol-
nosti proti stresu. Barva kůže i štětin je bílá.

Superplodné line (SPL)
Superplodné nepředstavují samostatná ple-
mena, ale subpopulace plemen ČBU a ČL. Je-
dinci zařazení do SPL linií se musí vyznačovat 
vysokou plodností. Význam SPL populací spo-
čívá zejména ve zvýšení důrazu kladeného na 
reprodukční schopnosti prasnic, především na 
znaky plodnosti a mateřského chování prasnic. 
SPL slouží k získání dalších informací o stavu 
a vývoji užitkových znaků ve vysokopočetných 
vrzích. U SPL se mimo základní kontrolu užit-
kovosti hodnotí individuální porodní hmotnosti 
selat ve vrhu, mateřské vlastnosti (vývin selat 
od porodu do konce prvního týdne a mateřské 
chování prasnic) a měří se délka porodu jako 
interval mezi narozením prvního a posledního 
selete. Individuální porodní hmotnosti selat 
se využívají pro hodnocení vyrovnanosti vrhu. 
Součástí kontroly užitkovosti je také archivace 
tělních tkání (v současné době především ště-
tinové cibulky) pro případné využití v moleku-
lárně-genetických analýzách.

Otcovská plemena
U otcovských plemen se kladou vysoké poža-
davky na jatečné ukazatele. Jde zejména o ja-
tečnou výtěžnost, podíl libového masa a kvali-
tu masa. V neposlední řadě se klade důraz i na 
efektivnost příjmu krmiva na kilogram přírůstu.

Plemeno Duroc (DC)
Prasata plemene Duroc jsou v ČR používána 
jako otcovské plemeno. Vyznačují se středním 
až větším rámcem, velmi pevnou (tvrdou) kon-
stitucí, kompaktní tělesnou stavbou, přiměřeně 
mohutnou a pevnou kostrou. Výrazným ple-
menným znakem je plášťově červené-rezavé 
zbarvení s širokou škálou odstínů. Ucho je při-
měřeně dlouhé, poloklopené. Masný užitkový 

Δ

Δ
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typ musí být ve všech nejdůležitějších masných 
partiích výrazně vyjádřen. Kvalita masa je vel-
mi dobrá. Vedle masné užitkovosti se vyznačují 
i velmi dobrou růstovou intenzitou při dobré 
konverzi živin.

Plemeno Bílé otcovské (BO)
Je otcovskou linií bílého ušlechtilého plemene. 
V charakteristice plemenného typu se příliš 
neliší od mateřské linie. Rozdíl spočívá v užit-
kovém typu, kde je požadováno suché vyjád-
ření masného užitkového typu s mediální rýhou 
na hřbetě a kýtě. Barva je rovněž bílá. Tělesný 
rámec je střední až větší. Kostra pevná o něco 
mohutnější než u mateřské linie. Dále se vy-
značuje velmi dobrou růstovou schopností při 
výborné konverzi živin. Reprodukční vlastnosti 
jsou přiměřené chovnému cíli a použití plemene.
 

Plemeno Pietrain (PN)
Plemeno Pietrain je typicky otcovské pleme-
no. Vyznačuje se přiměřenou růstovou schop-
ností s velmi dobrou konverzí živin. Typickou 
vlastností je vysoce prošlechtěná schopnost 
vynikající masné užitkovosti. Pietranská pra-
sata mají střední až větší tělesný rámec, pev-
nou a dostatečně mohutnou kostru. Hlava je 
lehčí, uši vzpřímené. Charakteristické je jejich 
černobílé, případně skvrnité zbarvení s ne-
pravidelným zastoupením černé a bílé barvy 
a jejím rozložení po těle. Požadován je výraz-
ně masný, suše vyjádřený užitkový typ s vyni-
kajícím osvalením všech důležitých masných 
partií. Charakteristická je mediální hřbetní rýha 
končící u kořene ocasu.

1. 2. Hybridizační program

Hybridizační program představuje doporu-
čené schéma použití zvířat vyprodukovaných 
šlechtěním k produkci jatečných prasat. Na 
rozdíl od šlechtění, kde se zlepšování populací 
dosahuje postupným přibližováním se cíli pro-
střednictvím výběru nejlepších zvířat v rámci 
jednoho plemene, hybridizační program vy-
užívá křížení rozdílných plemen nebo popu-
lací. Kromě pozice výchozích plemen s jejich 
specifickými (mateřskými nebo otcovskými) 

Δ

Δ

Δ
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vlastnostmi je rovněž důležité dosažení tzv. 
jednorázového heterozního efektu. Na rozdíl 
od pokroku dosahovaného šlechtěním, který se 
přenáší na potomstvo, se:
• heterozní efekt projevuje pouze u první 

křížené generace
• jedinci vzniklí křížením vykazují vyšší ži-

votní zdatnost než výchozí populace (lepší 
odolnost, zdraví a užitkové vlastnosti (pře-
devším reprodukce, životaschopnost selat, 
přírůstek, ale i konverze krmiva). 

Například k produkci jatečných prasat se vy-
užívají pouze kříženky výchozích mateřských 
plemen. Chovatel, který si vybírá z jatečných 
prasat prasničky k další obnově stáda, se o he-
terozní efekt a o výhodu specializované pozice 
plemen v systému křížení, ochuzuje.

V rámci programu CzePig, ale i v jiných ko-
merčních zahraničních programech, se jako 
základ využívá známá klasická pyramidální 
struktura populace (obrázek 1). V hybridizač-
ním programu rozdělujeme chovy do třech zá-
kladních skupin: šlechtitelské chovy, rozmno-
žovací chovy, užitkové chovy. Na vrcholu jsou 
šlechtitelské chovy, kde probíhá nejpřísnější 
výběr těch nejlepších prasnic a kanců pro pro-
dukci další generace jedinců. V rámci šlechtitel-
ských chovů se páří jedinci jenom v rámci ple-
mene (čistokrevná plemenitba). Jejich potomci 
vstupují do rozmnožovacích chovů, kde dochá-
zí k páření mezi zvířaty v rámci stejné skupiny 
plemen, tedy v případě skupiny mateřských 
plemen se kříží zvířata ČBU x ČL. Jejich potom-
ci – chovné prasničky vstupují do užitkových 
chovů, kde jsou připouštěny kanci otcovských 
plemen nebo jejich kříženci. Vzniklí kříženci ne-
boli jateční hybridi jsou pak všichni vykrmeni.

V praxi je toto klasické pyramidální členění 
vzácné, protože dochází ke sdružování růz-
ných úrovní chovů do větších celků. Pro hybri-
dizační program však není rozhodující označení 
(rozmnožovací chovy, chovné skupiny a po-
dobně), ale procesy, ke kterým zde dochází. 

Obrázek 1. Schéma hybridizačního programu

1. 3. Šlechtitelský a chovný cíl plemen 
prasat

S ohledem na dosažení maximální efektivnos-
ti v chovu prasat využitím popsaného procesu 
hybridizace (křížení) a speciálně vyšlechtěných 
plemen (nebo linií) se šlechtitelský cíl stano-
vuje zvlášť pro mateřské a otcovské populace 
prasat. Pro chovatele je důležité znát mini-
mální požadavky na dosažení cíle šlechtění. 

Aktuálně platný šlechtitelský cíl populací 
zařazených ve šlechtitelském programu Cze-
Pig platný do roku 2020 je uveden v tabulce 1 
(Pražák a Stibal, 2010). U otcovských plemen 
je šlechtění zaměřeno na výbornou jatečnou 
hodnotu při udržení velmi dobrého růstu. Ve 
šlechtění mateřských plemen a u jejich SPL má 
důležitou roli vynikající reprodukce a růst. 
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Podobně ve světě je šlechtění většiny 
populací prasat prioritně směrováno na 
produkční a reprodukční znaky a kvalitu 
masné produkce. V posledních letech nabýva-
jí na významu tzv. funkční znaky, mezi které 
patří např. zdraví (hodnocené jako přežitelnost 
selat v určitých obdobích a dlouhověkost pras-
nic). Šlechtění je dále zaměřeno na zvyšování 
efektivnosti využití krmiv, na eliminaci kan-
čího pachu, zvyšování počtu struků, nebo na 
zlepšení mateřského chování prasnic, průbě-
hu porodu, mléčnosti matek a individuální 
hmotnosti selat (např. Amer a kol. 2014; Her-
mesch a kol. 2014; Sørensen, 2015; Gilbert, 
2016). Tyto znaky jsou důležité nejen z hledis-
ka ekonomiky, ale i z pohledu welfare, zdra-
votní bezpečnosti produkce (eliminace spotře-
by antimikrobiotik) a vlivu na životní prostředí 
(redukce emisí).

1. 4. Kontrola užitkovosti

Podkladem pro hodnocení a selekci zvířat 
jsou data z databází kontroly užitkovosti. 
Kontrola užitkovosti (KU) je souhrn činnos-

tí prováděných s cílem zjistit co nejpřesněj-
ší údaje o užitkovosti jedinců v populaci. KU 
provádí chovatel ve spolupráci s osobami ze 
zákona oprávněnými k této činnosti.

V popředí zájmu jsou takové užitkové znaky, 
které jsou ekonomicky důležité a dostatečně 
dědivé (rodiče je spolehlivě přenášejí na své 
potomstvo). Mohou se zjišťovat také pomocné 
znaky, které jsou snadněji zjistitelné než hlavní 
užitkové znaky (časově, nákladově nebo tech-
nicky), pokud mají s hlavním užitkovým znakem 
dostatečně silný vztah (změna pomocného 
znaku odpovídá s určitou přesností změně zna-
ku hlavního). Typickým příkladem těchto znaků 
je hodnocení zevnějšku (například hodnocení 
končetin, pevnosti vazby hřbetní linie apod.), 
které úzce souvisí s dlouhověkostí zvířat. 

Zjišťují se (a do databází KU se zaznamená-
vají) nejen měřené hodnoty užitkovosti (pří-
růstek, výška špeku, počet selat apod.), ale 
také všechny údaje o pravidelně (systematic-
ky) působících faktorech, které tuto užitkovost 
ovlivňují (například identifikace chovatele, 

Tabulka 1. Šlechtitelský cíl dle plemene platný do roku 2020

Plemeno Počet živě 
narozených 
selat/vrh

Dochov 
selat/prasnici 
a rok

Přírůstek 
v UTVU (g/
den)

Přírůstek od 
narození do 
testu (g/den)

Podíl LM (%)

Mateřská 
plemena

15,5 33 1300 475 55-56

Superplodné 
linie

16,5 35 1350 500 52-53

DC, BO - - 1200 450 58-60

PN - - 1100 420 62-64

UTVU – unifikovaná testace vlastní užitkovosti, LM – libové maso (%). 
zdroj: Pražák a Stibal, 2010
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datum záznamu užitkovosti – měření nebo 
vážení, totožnost připouštěného kance, 
rodokmen zvířete, typ použitého přístroje, 
příjem krmiva, exteriér zvířete apod.). Nezastu-
pitelnou částí KU je jednoznačná identifikace 
zvířat a ověřování původu zvířat.

Z hlediska typu měřených znaků můžeme 
KU prasat v rámci šlechtitelského programu 
CzePig rozdělit na:
• kontrolu reprodukční užitkovosti (sběr zá-

znamů o reprodukci prasnic a kanců),
• kontrolu produkční užitkovosti, 
• sledování počtu struků, 
• hodnocení typu, konstituce a zevnějšku
• zjišťování molekulárně-genetických infor-

mací
• nově se v KU zavádí individuální příjem 

krmiva měřený automatickými krmnými 
systémy v chovech.

Kontrolu produkční užitkovosti ve šlechtitel-
ských chovech CzePig představuje tzv. unifiko-
vaná testace (UTVU). Jde o přesně definovaný 
tzv. polní test u chovatele (nejen z pohledu 
stáří zvířat na začátku nebo konci testu, ale 
i z hlediska využité krmné směsi), který je za-
končen sonografickým měřením výšky špeku 
a hloubky kotlety. Z hodnot sonografické-
ho měření se odhaduje podíl libového masa 
(LM). Od roku 2019 je podíl LM celé šlechtěné 
populace stanovován novým přístrojem Min-
dray, který nahradil dříve používaný Sonomark 
(SCHP, 2019). 

1. 5. Aktuální úroveň znaků ve šlechtitel-
ských chovech

Prvním podkladem pro kontrolu šlechtitel-
ského programu je průběžné porovnávání 
výše uvedených šlechtitelských cílů a dosa-
hovaných parametrů šlechtitelských chovů. 
Fenotypové hodnocení bylo provedeno např. 
za rok 2015 (Krupová a kol., 2016) a aktuál-
ní hodnoty za uzavřený rok 2018 jsou uvede-
ny v tabulce 2. Genetický trend těchto znaků 
u domácí selektované populace zvířat je pak 
popsán v kapitole 3.7. Tyto hodnoty jsou pro 
chovatele důležité, protože vypovídají o stavu 
populace v porovnání se stanoveným šlechti-
telským cílem.

1. 5. 1. Růst a produkce libového masa

Prvním znakem, který se sleduje v rámci 
KU je průměrná intenzita růstu (měřená prů-
měrným denním přírůstkem, PŘÍR). U mateř-
ských plemen naplňuje šlechtitelský cíl obou 
sledovaných znaků z 83 – 88 %. U otcovských 
plemen DC a BO je těsně pod hranicí nebo na 
hranici šlechtitelského cíle a u plemene PN 
šlechtitelský cíl již přesahuje. V porovnání s ro-
kem 2015 se tak povedlo rozdíl vůči cíli mi-
nimalizovat a v případě otcovského plemene 
PN cíl nejen u kanečků, ale rovněž u prasniček 
již překročit. Kanečci jsou zařazeni do UTVU 
v průměru od 12 do 20 týdne věku (SCHP, 
2019) a i před vlastním testem je jejich růsto-
vá schopnost dobrá. Významnou roli zde prav-
děpodobně sehrává vysoká intenzita testace. 
V průměru je totiž v UTVU zařazeno 50 potom-
ků na otce a 7 potomků na matku. 
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Dalším produkčním znakem je podíl li-
bového masa (LM). Důležitost tohoto znaku 
pro chovatele vyplývá z faktu, že podíl LM je 
základem pro cenové masky při zpeněžo-
vání prasat na jatkách. Podíl LM ve vztahu 
ke stanovenému šlechtitelskému cíli je více 
méně dosažen nebo mírně vyšší, než je limit 
definovaný ve šlechtitelském cíli a rovněž jako 
základ určený v cenových maskách zpeněžení. 
Pro chovatele může být zajímavé, že k mírně 
vyšším hodnotám dosaženým v předchozích 
obdobích (r. 2015) částečně přispíval i použí-
vaný přistroj Sonomark. Ten byl v posledním 
období nahrazen novým, přesnějším a tím 
objektivnějším přístrojem Mindray DP20-Vet 
(SCHP, 2019). 

1. 5. 2. Reprodukce

Jak již bylo uvedeno, v rámci kontroly repro-
dukční užitkovosti se jako základní znaky 
velikosti vrhu zjišťují počty všech (SV) a živě 
narozených selat (SŽ) a počet dochovaných 
selat (SD) na prasnici a vrh. Počty živě na-
rozených a dochovaných selat jsou aktuálně 

v průměru 13 % pod úrovní definovanou v ak-
tuálním šlechtitelském cíli mateřských plemen. 
Přestože nebyl šlechtitelský cíl dosud naplněn, 
dochází kontinuálně ke zvyšování počtů se-
lat na prasnici a rok. Nárůst oproti roku 2010 
představuje 1,17 dochovaného selete. Sou-
časně je potřebné připomenout, že uvedené 
reprodukční ukazatele šlechtitelských chovů 
jsou ovlivněny vyšší intenzitou selekce. Inten-
zita selekce je podíl vybraných prasnic k pro-
dukci dalšího potomstva z celkového počtu 
dochovaných prasniček. Čím je vyšší intenzita 
selekce, tím více se vyřazuje prasnic a zvyšuje 
se podíl prasnic na prvních vrzích. První vrhy 
prasnic jsou totiž spojovány s nižším počtem 
narozených selat. 

Navíc je celková produkce mléka (tj. mléčnost) 
prasnic na první laktaci přibližně o 30 % nižší, 
než je tomu u starších prasnic, což může ná-
sledně ovlivňovat úroveň přírůstků a přežitel-
nost selat ve vrhu (Buchta a kol., 1996). Dalším 
důležitým faktorem celkové produkce selat na 
prasnici je také délka mezidobí. Jde o časové 
období mezi dvěma po sobě následujícími vrhy. 

Tabulka 2. Aktuální hodnoty produkčních ukazatelů šlechtitelských chovů v CzePig

Plemeno Počet živě 
narozených 

selat/vrh

Dochov 
selat/prasnici 

a rok

Přírůstek 
v UTVU (g/

den)

Přírůstek od 
narození do 

testu (g/den)

Podíl LM (%)

ČBU 13,7 28,2 1112 397 59,6

ČL 13,4 27,9 1122 415 59,8

Superplodné 
linie

14,9 31,4 1109 419 63,0

DC, BO - - 1119 420 60,1

PN - - 1147 441 62,1

zdroj: vlastní výpočty z databáze SCHP, z.s.
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U hodnocených mateřských plemen dosahuje 
152 dnů, což je v mezích všeobecně doporučo-
vaného intervalu 150-160 dnů. Pozitivem rov-
něž je, že v porovnání s rokem 2015 se povedlo 
hodnotu tohoto ukazatele zkrátit o 4 dny.

Dalším znakem je mléčnost prasnic. Ta je 
v praxi u mateřských plemen zjišťována a evi-
dována navzdory tomu, že její sledování během 
KU není po dlouhé období povinné. Mléčnost 
prasnic je vyjádřena hmotností vrhu ve věku 
18-24 dní a přepočtena na věk 21 dní. U ma-
teřských plemen prasat je průměrná mléčnost 
vrhů vážených v roce 2018 u obou mateřských 
plemen 70,9 kg. V porovnání s vrhy váženými 
v roce 2015 došlo k nárůstu hmotnosti vrhu 
o 4 % (ČL) až 8 % (ČBU). Průměrnou hmotnost 
selete je problematické hodnotit vzhledem 
k tomu, že mléčnost představuje hmotnost 
skutečně dochovaných selat prasnicí, zatímco 
počet dochovaných selat se prasnici zazna-
menává bez ohledu na to, která matka je od-
chovala. Počet dochovaných selat je tedy spíše 
ukazatelem vitality selat než mateřských kvalit 
prasnice. Důležité je, že z dlouhodobého hle-
diska dochází k nárůstu průměrné hmotnosti 
vrhu v přibližně stejném poměru k nárůstu po-
čtu dochovaných selat.

Ukazatele reprodukce jsou významně ovliv-
něny chovatelským prostředím, a proto by na 
genetickou predispozici v plodnosti měla na-
vazovat adekvátní chovatelská péče v prena-
tálním i postnatálním období. V důsledku ztrát 
oplozených vajíček a embryí během gravidity 
může výsledná plodnost při porodu klesnout 
až o 30-40 % (Buchta a kol., 1996). Vzhledem 
k tomu, že stanovení důvodů ztrát selat do po-
rodu je velmi obtížné, prioritou je především 

péče v postnatálním období. U mateřských 
plemen prasat jsou ztráty selat při porodu 
dlouhodobě v průměru 8 % (úhyn a mrtvě na-
rozená selata) a v dalším období do odstavu 13 
%. Uvědomme si, že celkové ztráty selat tedy 
představují přibližně 21 %. S rostoucí velikostí 
vrhu prasnice se většinou zvyšují i ztráty selat. 
Například u vrhů s počtem maximálně 15 všech 
narozených selat (SV) jsou ztráty při porodu 6 
% a do odstavu 11 %, u vrhů s četností nad 15 
SV se ztráty zdvojnásobují. Současně je po-
třebné doplnit, že každý z uvedených ukazatelů 
má svůj specifický význam. Zatímco počet SŽ 
je základním reprodukčním kritériem a počet 
SV lépe vyjadřuje potenciál prasnice, tak počet 
SD je nejdůležitějším kritériem z hlediska eko-
nomiky reprodukce (Krupa a Wolf, 2013).

1. 5. 3. Dlouhověkost prasnic a důvod vyřa-
zování

Jedním z nejdůležitějších komplexních vlast-
ností je dlouhověkost prasnic. Může se měřit 
například počtem oprasení prasnice za život, 
nebo počtem roků od zařazení do vyřaze-
ní prasnice z chovu. Průměrná dlouhověkost 
prasnic při vyřazení (měřená počtem vrhů) 
se pohybuje od 2,9 do 6,3 vrhů. Nižší počet 
vrhů za život prasnice u mateřských plemen je 
pravděpodobně důsledkem již výše uvedené 
intenzivnější selekce a to především z důvo-
du reprodukce. S tím také souvisí vyšší podíl 
prasnic na prvních dvou vrzích (51 % u ma-
teřských plemen oproti 43 % u plemene PN). 
Podíl prasnic na jednotlivých vrzích a dlouho-
věkost prasnic ve šlechtitelských chovech jsou 
znázorněny v grafu 1. Pro porovnání, roční 
obrat stáda v užitkovém chovu může klesnout 
až na 30 %, ale neměl by být vyšší než 50 %  
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(Čeřovský, 2001). Obrat stáda je podíl prasni-
ček, které musí chovatel každý rok nově zařadit 
do svého chovu jako náhradu za prasnice vyřa-
zené z chovu. 

Graf 1. Struktura chovu prasnic dle pleme-
ne a jejich dlouhověkost v šlechtitelských 
chovech

zdroj: vlastní výpočty z databáze SCHP, z.s.

Poznání důvodů vyřazování prasnic je dů-
ležité pro sledování nežádoucích trendů např. 
u výskytu tělesných problémů zvířat šlechtě-
ných na vysokou užitkovost. Tato informace je 
následně velmi důležitá pro zpřesnění selekč-
ních kritérií. U většiny šlechtěných plemen byly 
jako hlavní příčiny vyřazení zjištěny: problémy 
s reprodukcí (nízké zabřezávání 13 % a nízká 
plodnost 8 %), úhyn prasnic (9 %) a jejich stáří 
(6 %). Přibližně u 36 % všech prasnic byly jako 
důvod uvedeny nutné porážky prasnic. Ze zoo-
technického hlediska jde spíše o způsob vyřa-
zení kumulující v sobě více příčin (např. stáří, 
zdravotní problémy), což se pravděpodobně 
podepsalo pod vyšší podíl tohoto ukazatele. 

Pozitivem je, že jenom 1 % prasnic bylo 
vyřazeno z důvodu nevyhovující kvality stru-
ků. Až u 12 % prasnic bylo jako hlavní faktor 
vyřazení uvedeno onemocnění pohybového 
ústrojí (především u plemene DC). Uvedené 
není v souladu se všeobecně známou charak-
teristikou tohoto plemene vynikajícího konsti-
tuční pevností (Buchta a kol., 1996) a proto 

s velkou pravděpodob-
ností jde o méně přesnou 
evidenci. Pro porovnání 
podíl tohoto důvodu vy-
řazení u ostatních plemen 
byl max. 7 %. Z uvede-
ného vyplývá, že by bylo 
vhodné zpřesnit evidenci 
tohoto ukazatele a u ple-
mene ČL klást větší důraz 
na vlastní evidenci důvo-
du vyřazení prasnic (při-
bližně u 20 % prasnic). 

1. 5. 4. Plemenitba a zabře-
závání

Jak bylo zmíněno dříve, dochází k určitým 
odchylkám od klasické pyramidální struktury 
hybridizačního programu. U prasnic šlechti-
telských chovů se kromě čistokrevné ple-
menitby uplatňuje i hybridizace a část vrhů 
tedy pochází z křížení s cílem tvorby hyb-
ridních jedinců. Uvedené je důkazem, že kla-
sické pyramidální členění chovů není v praxi 
striktní a dochází k překrytí, nebo integraci 
některých jeho částí v jednom podniku. Tato 
tendence je evidentní především u plemene 
ČBU, kde více než 40 % vrhů pochází z hyb-
ridního připařování nebo inseminace. Naopak 
nejmenší podíl křížení (25 %) je u plemene DC. 
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U mateřských populací je příčinou tohoto faktu 
vyšší pružnost šlechtitelských chovů v nabíd-
ce plemenných a chovných prasniček, než by 
tomu bylo při klasickém členění na šlechtitelský 
a rozmnožovací chov. V případě nezájmu o ple-
menné prasničky je produkce zaměřena na od-
chov a vlastní obnovu šlechtěného stáda a na 
produkci hybridních prasniček pro vlastní (pří-
padně cizí) užitkový chov. U otcovských popu-
lací podíl křížení vyplývá především z aktuální 
potřeby hybridních kanečků pro užitkové chovy.

Využívání hybridizace v chovech je zohledněno 
i při stanovení PH jedinců. Hybridní vrhy pras-
nic mateřských plemen jsou zahrnuty do sys-
tému odhadu PH v případě, že otcem vrhu je 
kanec druhého mateřského plemene. Hybridní 
prasničky však nejsou testovány unifikovanou 
testací a z tohoto důvodu může docházet k ur-
čité ztrátě informací. U otcovských plemen jsou 
dvouplemenní hybridní kanečci testováni spo-
lu s čistokrevnými unifikovanou testací a také 
jsou zdrojem informací pro šlechtění svých 
čistokrevných příbuzných. V obou případech je 
efekt hybridizace v modelu odhadu plemenné 
hodnoty (PH) zohledněn (Wolf a kol., 2000). 

Pro chovatele je důležitým ukazatelem i cel-
ková úspěšnost zabřezávání prasnic, vyjádře-
ná podílem oprasených prasnic ze zapuště-
ných prasnic. Ve šlechtitelských chovech byla 
v roce 2018 v průměru 73 %. Zabřezávání je 
především vizitkou chovatelské práce se za-
pouštěnými plemenicemi. I v chovech s vyso-
kou užitkovostí je dosahováno více než 90 % 
zabřezávání, z čehož se dá usuzovat na fakt, 
že nižší zabřezávání není způsobeno horším 
genetickým založením. V průměru 75 % pras-
nic je inseminováno a zbylých 25 % prasnic je 

zapuštěno kancem. Vysoký podíl inseminace 
indikuje, že inseminace není jenom výrobním 
nástrojem pro produkci selat, ale jde především 
o významný nástroj v oblasti šlechtění. Inse-
minace je nezbytným předpokladem zvyšování 
intenzity selekce a má rovněž nemalý význam 
pro zvýšení propojenosti a tím přesnosti odha-
dovaných PH znaků.

1. 5. 5. Superplodná linie

Vzhledem k vysokým kritériím kladeným na 
prasnice SPL je jejich podíl 6 % (ČL) a 9 % 
(ČBU) z průměrného stavu prasnic těchto 
plemen. Podíl prasnic tedy přibližně odpoví-
dá prvotním definici SPL, kdy tyto linie před-
stavovaly TOP 5 % prasnic s nejvyšší PH za 
reprodukci (Pražák, 2001). Reprodukční uka-
zatele prasnic SPL jsou, v porovnání s popu-
lačními ukazateli šlechtitelských chovů, vyšší 
(+1,6 SŽ na prasnici a vrh) a vzhledem k vyšší 
obrátkovosti je celková produkce živých selat 
na prasnici a rok vyšší o téměř 3,3 selete. 
Dosažené reprodukční parametry jsou mírně 
pod úrovní aktuálního šlechtitelského cíle SPL. 
Podstatné ale je, že převyšují hodnoty 15 se-
lat/vrh uvedené v starším šlechtitelském cíli 
(Pražák, 2001). Individuálně vážené vrhy SPL 
měly v průměru 16,7 všech a 15,3 živě naro-
zených selat ve vrhu. Hmotnost selat při naro-
zení byla v průměru 1,35 kg, což neodpovídá 
limitu definovanému při zakládání těchto linií. 
Nicméně, v porovnání s rokem 2015 došlo 
k mírnému nárůstu hmotnosti (+5 %). Dopl-
ňujícím kritériem je vyrovnanost vrhu. Ta je na 
úrovni 92 %. V praxi to znamená, že hmotnost 
většiny narozených selat ve vrhu je v intervalu 
od 1,24 do 1,46 kg/ks.
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2. Úvod do odhadu plemenných  
hodnot

Základními pilíři pro pochopení principu od-
hadu plemenné hodnoty (PH) jsou vedle zoo-
technických znalostí i základní matematické 
znalosti. Je nutné si uvědomit, že existuje roz-
díl mezi skutečným světem a modelem. Odhad 
PH není přírodní konstanta, ale spíš něco jako 
předpověď počasí. Jsou případy, kdy trefí do 
černého, v jiných případech jen trochu vedle, 
a ojediněle se vyskytnou i případy, kdy trefí 
úplně vedle. Je ale na šlechtitelích a chovate-
lích, aby vytvořili takové podmínky, za kterých 
odhad PH co nejvíce trefí do černého (bude co 
nejpřesnější). 

Někdy se setkáváme s nedůvěrou či oba-
vami ohledně odhadu plemenných hodnot, 
které ale plynou jenom z nepochopení prin-
cipů odhadu PH. Chovatelé si musí uvědomit, 
že odhad PH je složitá matematická metoda. 
To znamená, že bez základních znalostí teorie 
obecného lineárního modelu matematické sta-
tistiky není možné pochopit, co se při odhadu 
PH děje. V této oblasti jsou žádoucí především 
znalosti z oblasti genetiky. Je nutné mít 
nějakou představu, jak se genetické informace 
předávají na další generace. Zároveň je nutné si 
uvědomit, že fungování biologických organismů 
nelze zredukovat na principy fungování 
mechanických strojů. Proto jsme se rozhodli co 
možná nejjednodušeji popsat celkový systém 
odhadu PH tak, aby byl pochopitelný i začínají-
cím chovatelům (i když zejména u nich předpo-

kládáme nejčerstvější poznatky ze školy) nebo 
laikům. Při tvorbě těchto kapitol jsme se nechali 
inspirovat návody a postupy, které pro svoje 
chovatele publikují naši kolegové v zahraničí.

Každé zvíře je charakterizováno určitým 
souborem znaků, které podmiňují jeho užit-
kovost. Rodiče ale nepředávají svým potom-
kům jednotlivé znaky jako takové, ale rysy, kte-
ré řídí vznik těchto znaků. ( Znak a vlastnost: 
Tyto pojmy jsou ve šlechtění zvířat více méně 
synonymy. Co platí pro šlechtění zvířat, neplatí 
ale obecně. Ve šlechtění rostlin, v genetice a ve 
statistice se používá výlučně „znak“. Proto jsme 
se rozhodli používat i v této knize „znak“. Po-
kud jste zvyklí na vlastnost, tak jednoduše čtěte 
„znak” jako „vlastnost” – tam, kde je to možné). 
Tyto rysy označujeme jako geny. Každá buň-
ka, která vznikla oplozením vajíčka (říkáme jí 
zygota), má určitý genotyp. Genotypem v širším 
slova smyslu rozumíme soubor všech genů je-
dince. Další buňky, vzniklé dělením zygoty, pak 
mají tentýž genotyp, a tedy i jedinec, který vzni-
kl vývinem příslušné zygoty. 

Převážná většina genů je obsažena v bu-
něčných jádrech. Jejich nositeli jsou molekuly 
deoxyribonukleotidové kyseliny, které se for-
mují v chromozomy. Místo na chromozomu, 
kde je umístěn gen, označujeme jako lokus. 
Na každém lokusu se nacházejí vždy dvě alely, 
které mohou být stejné nebo rozdílné. Jedinec 



17

|  PRAKTICKÉ POSTUPY ŠLECHTĚNÍ PRASAT 

má od každého rodiče jednu alelu pro každý 
gen. Jsou-li obě alely stejné, říkáme, že jedi-
nec je homozygotní pro daný gen nebo lokus. 
Jsou-li párové alely rozdílné, označujeme jejich 
sestavu za heterozygotní. 

Každý rodič předává svým potomkům prů-
měrně polovinu svého genotypu umístěného 
v jádře buňky, a proto se v modelech před-
pokládá 50 % podobnost rodičů a potomků 
(50 % podobnost sourozenců, 25 % podobnost 
polosourozenců apod.). Tato vzájemná podob-
nost příbuzných zvířat se vyjadřuje koeficien-
tem příbuznosti.

 Malá část genů je umístěna mimo jádro, 
v cytoplasmě buňky. U zvířat se nacházejí cyto-
plasmatické geny pouze v mitochondriích. Mi-
tochondrie jsou “elektrárny” buňky. Mitochondrie 
savců, tzn. také prasat, obsahují 37 genů, kte-
ré jsou spojené s metabolismem energie (Zhao 
a kol., 2004). Při oplození předává otec kromě 
buněčného jádra pouze malý počet mitochondrií, 
převážná část cytoplasmy zygoty a tím i převážná 
část mitochondrií pochází od matky. 

Genotyp a jeho jednotlivé složky, tj. geny, 
řídí pak vznik jednotlivých znaků. Působení 
genů přitom podléhá více nebo méně také 
nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí. Vy-
jádření genotypu v určitém prostředí označu-
jeme jako fenotyp. Jinak řečeno, to co jedinec 
zdědí po rodičích, se projeví v rozdílných pod-
mínkách prostředí rozdílnou užitkovostí. Feno-
typem tedy rozumíme soubor znaků, které má 
určitý jedinec. Můžeme říct, že fenotyp závisí 
na genotypu a na vnějším prostředí. Formálně 
lze tedy napsat, že fenotyp (P, z anglického 
phenotype) je funkce genotypu (G, z anglické-

ho genotype) a prostředí (E, z anglického envi-
ronment). Kvůli všestranné propojenosti všech 
biochemických reakcí v organismu a kvůli 
citlivosti metabolismu na vnější prostředí, je 
znak zvířete, např. počet živě narozených selat, 
výsledkem působení velkého počtu genů, které 
jsou během vývoje zapínány a vypínány a pod-
léhají celou dobu vlivu prostředí. 

2. 1. Vlivy (faktory) působící na užitkové 
znaky

Dosahovanou úroveň znaků ovlivňuje velké 
množství různých vnějších i vnitřních faktorů. 
Jejich kompletní výčet a třeba jen krátký po-
pis každého by zabral samostatnou publikaci, 
ale stanovený rozsah nám nedovoluje zmínit 
je všechny. Soustředíme se tedy pouze na zá-
kladní rozdělení faktorů ovlivňujících užitkové 
znaky vstupující do odhadu PH. Jak jsme již 
zmínili, genetický potenciál zvířete (jeho PH) 
není možné přesně stanovit, můžeme ho je-
nom odhadnout, resp. předpovědět. Z toho 
důvodu je nutné naměřenou užitkovost očistit 
od vlivů všech známých faktorů působících na 
užitkovost. Faktory rozdělujeme do několika 
kategorií.

2. 1. 1. Faktory vnější

Vnější prostředí je všechno co je vně zvířete 
(za vnější prostředí je třeba považovat i trávi-
cí trubici a mikrobiom v ní přítomný). Důležité 
faktory prostředí jsou např. podnebí, roční 
období, krmení a konkrétní podmínky ve stá-
ji. Je obecně známo, že reprodukce je závislá 
na ročním období. V létě je dosahováno hor-
ších výsledků než v zimě. Také složení krmiva 
má podstatný vliv na vnitřní prostředí zvířete 
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a tím i na metabolismus a fyziologické procesy, 
čímž ovlivňuje prakticky všechny znaky. Na-
příklad pro dorůstající plod a pro sele až do 
odstavu představuje prasnice také vnější pro-
středí. Prasnice tvoří pro všechna selata, která 
odchovává, určitý komplex více méně stejných 
podmínek. Tento efekt prasnice na potomstvo 
se označuje jako permanentní neboli stálý efekt 
prostředí prasnice. Prostředí stáje je dále urče-
no použitou technologií, teplotou, světelnými 
poměry, větráním, ošetřovatelem a hygienic-
kými podmínkami. Špatné podmínky vnějšího 
prostředí mohou vést k trvalému stresu zvířat, 
který významně ovlivňuje jejich citlivost k in-
fekcím a jiným onemocněním. Pokud si vzpo-
menete, tak v předchozích kapitolách jsme 
zmínili, že podíl LM se historicky měřil různými 
přístroji. I tento fakt představuje vliv na měře-
nou užitkovost (vliv přístroje na měření).

2. 1. 2. Faktory vnitřní

Jde o všechny aspekty, které vycházejí z pod-
staty zvířete a mají více či méně zásadní vliv 
na dosahované užitkovosti. Základním vlivem 
je určitě plemeno hodnoceného zvířete, po-
hlaví (i když kastrace je v zásadě vliv vnější), 
věk prasnice, v neposlední řadě vlivy etologic-
ké jako je temperament, mateřské vlastnosti 
a podobně. 

V rámci jednoho kotce se mezi zvířaty vždy 
vytváří určitá sociální hierarchie. Nejsilnější zví-
ře si zajistí nejvýhodnější podmínky a nejslabší 
zvíře je na tom nejhůře. To znamená, že zvířata 
v rámci kotce si navzájem rovněž tvoří vnější 
prostředí a tím ovlivňují jak užitkovost svou tak 
i užitkovost svých vrstevníků. Tyto vztahy mezi 
zvířaty však prakticky nelze při odhadu PH zo-

hlednit, protože získávání potřebných údajů by 
bylo neúměrně drahé. Jedinou alternativou je 
konstruovat a vybavovat kotce tak, aby k bo-
jům mezi zvířaty docházelo co nejméně.

2. 1. 3. Faktory pevné a náhodné

Faktory pevné jsou ty, které se časem nemění 
a každý z nich víme dále rozdělit na malý po-
čet menších částí (úrovní neboli tříd). Patří sem 
pohlaví (nemění se a má jenom dvě úrovně), 
plemeno, typ používaného sonografického 
přístroje, atd. Např. pomocí faktoru pohlaví 
vyjadřujeme rozdíl v přírůstku mezi pohlavími 
(u kanečků je přírůstek vyšší o 23 g než u pras-
niček). 

Zvláštním typem pevných faktorů jsou ty, 
které se sice nemění, ale mají vysoký počet 
tříd. Hodnoty v těchto třídách nabývají libovol-
ných hodnot, přičemž některé z hodnot v tom-
to intervalu mohou chybět. Jakým způsobem 
je pak možné vyhodnotit vztah takového fak-
toru k užitkovosti? Jediným z možných řešení 
je předpoklad, že určitého typu vztahu mezi 
faktorem a užitkovostí. Typickým příkladem je 
vliv věku prasnice na počet narozených selat 
v prvním vrhu. U věku při prvním vrhu je inter-
val hodnot za normálních okolností v rozmezí 
od 325 do 450 dnů. Pokud závislost mezi vě-
kem a počtem selat vyjádříme graficky, zjistí-
me, že vztah nemá tvar přímky (není lineární) 
a je tvořen kvadratickou funkcí. Tvar, který nej-
lépe popisuje vztah doprovodné proměnné ke 
znaku, se zjišťuje tzv. regresní analýzou, a proto 
se někdy v popisu této funkce používá spojení 
regrese (lineární, kvadratická regrese). 
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Graf 2. Ilustrační zobrazení lineárního 
vztahu věku prasnice a velikosti vrhu

Příklad lineární a kvadratické regrese je uve-
den v grafu 2 a 3. Tečky vyjadřují hodnoty 
znaku při určité úrovni faktoru. Zobrazená čára 
reprezentuje lineární regresi (graf 2). Jak si mů-
žete všimnout, jde o přímku, protože jde o line-
ární vztah. V grafu 3 je uveden ilustrační příklad 
kvadratického vztahu (kvadratické regrese), 
kterou jsme vypočítali na stejných datech. Tady 
již není přímka, ale jde o mírně ohnutou čáru. 
To je z toho důvodu, že jsme změnili (matema-
ticky) předpokládaný vztah mezi hodnoceným 
znakem a vybraným faktorem. Jak je vidět, 
vztah opravdu není lineární, jak jsme předpo-
kládali v grafu 2. To znamená, že s narůstajícím 
věkem se počet selat ve vrhu nemění přímo 
úměrně, ale má určitý pozvolný vývoj.

Graf 3. Ilustrační zobrazení kvadratického 
vztahu věku prasnice a velikosti vrhu

Faktory náhodné jsou faktory s velkým 
počtem úrovní, a které se můžou v průběhu 
času měnit. U náhodných faktorů zjišťujeme, 
jaký podíl variability z celkové variability znaku 
odčerpávají. Pod pojmem variabilita rozumí-
me rozmanitost, různorodost hodnot určitého 
znaku. Ku příkladu délka březosti se u prasat 
pohybuje kolem 115 dnů, a normálně se může 
pohybovat jen v úzkém rozpětí hodnot (od 
105-125 dnů). Délka březosti má tedy nízkou 
variabilitu. Naproti tomu přírůstek za den se 
pohybuje v širokém rozmezí hodnot (má velkou 
variabilitu). Odhad genetických parametrů je 
právě odhadem hodnot charakterizujících jed-
notlivé náhodné proměnné v modelu – jejich 
podíl na proměnlivosti znaku (tzv. varianci, sta-
tistické vyjádření variability) nebo u víceznako-
vých modelů podíl na společné proměnlivosti 
dvou znaků (tzv. kovarianci). 

Speciálním náhodným faktorem je gene-
tický faktor zvířete, který je spojen s ma-
ticí příbuznosti. V matici příbuznosti jsou 
vyčísleny aditivně genetické vztahy (vyjádřené 
koeficientem příbuznosti) mezi jednotlivými 
úrovněmi faktoru – zvířaty. 
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V některých případech není hranice mezi 
rozhodnutím o typu faktoru celkem jasná. 
Například faktor prostředí definovaný jako stá-
do-rok-období byl u mateřských plemen po 
dlouhou dobu definován jako faktor náhodný 
a v dnešní době je faktorem pevným. Tato zá-
měna byla ve své podstatě vynucena změnou 
struktury dat vstupujících do odhadu PH, pře-
devším změnou propojenosti dat (více v ná-
sledujících kapitolách). Do rozhodnutí o typu 
faktorů vstupuje i počet pozorování uvnitř 
jednotlivých úrovní faktorů. Obecně je pro ne-
vychýlený (přesný) odhad vlivu faktoru na sle-
dovaný znak nejlepší, když vysoký podíl úrov-
ní faktoru obsahuje dostatečný počet měření 
znaku. Modely s náhodným faktorem prostředí 
jsou vhodnější v případech, kdy je v rámci jed-
notlivých úrovní faktorů prostředí nízký počet 
pozorování (Frey a kol., 1997). Na druhé straně 
v případech, kdy v populacích vznikají méně 
propojené subpopulace, které mají rozdílnou 
genetickou (a fenotypovou úroveň), poskytu-
je model s pevným faktorem prostředí přes-
nější předpovědi PH než model s náhodným 
faktorem prostředí (volně převzato od Oikawy 
a Sato, 1997). Z uvedeného je zřejmé, že vý-
sledek rozhodnutí o faktorech modelu vždy zá-
visí na určité konkrétní situaci – struktuře dat 
a není tedy zcela přenositelné z jedné populace 
na jinou.

2. 1. 4. Příbuznost a genetická variabilita

Je všeobecně známo, že potomstvo vzniklé 
pářením příbuzných jedinců (příbuzenská ple-
menitba neboli inbríding z anglického inbree-
ding), je méně vitální a dosahuje nižší užitko-
vosti. Potomci příbuzných jedinců se označují 
jako inbrední. Vyšší využití příbuzenské pleme-

nitby v populacích může vést k relativně nevy-
světlitelnému snížení produkce či reprodukce. 
Jde o projev tzv. inbrední deprese. 

Inbrední deprese je způsobena snížením 
genetické variability (snížením stupně hetero-
zygotnosti) jedinců v populaci nad akceptova-
telnou mez. Zvyšování inbrídingu s sebou může 
nést letální nebo semiletální faktory. Mnoho 
geneticky podmíněných vad se projevuje je-
nom v případě, že jsou příslušné spouštěcí 
geny v homozygotním stavu (tedy obě alely 
téhož genu jsou stejné). Vzpomeňme si na cit-
livost ke stresu, která se projevuje pouze v pří-
padě, kdy jsou obě alely v lokusu HAL stejné 
(nn). Říkáme, že gen je homozygotně recesivní. 
A jak bylo řečeno na začátku, inbríding snižuje 
heterozygotnost, neboli zvyšuje procento ho-
mozygotů v populaci. Jednodušeji řečeno, při 
páření příbuzných jedinců se zvyšuje pravdě-
podobnost, že jejich potomci dostanou dvě 
stejné alely pro nějaký gen (v případě citlivosti 
na stres dostane n od otce i od matky).

Mírou inbrídingu je koeficient příbuzenské 
plemenitby (koeficient inbrídingu). Obrov-
ským problémem je snižování variability, tedy 
zvyšování koeficientu inbrídingu v tzv. uzavře-
ných populacích (málo početných lokálních 
plemenech hospodářských zvířat s nízkým 
počtem aktivních zvířat). Nicméně koeficient 
inbrídingu je zapotřebí sledovat i u komerčních 
plemen, která jsou v důsledku intenzivní selek-
ce ohrožena také. 

Ke stanovení vývoje genetické variability je 
nutno provést komplexní rozbor rodokmen-
ných záznamů plemenných prasat zařazených 
ve šlechtitelském programu CZePig. Stejně 
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jako u lidí pod rodokmenem rozumíme seznam 
předků určitého zvířete. V případě hodnocení 
celé populace nějakého plemene rodokmen re-
prezentuje všechny známé předky všech zvířat 
v populaci. Z nedávno provedených rozborů na 
pěti plemenech chovaných v rámci programu 
CzePig pro chovatelskou praxi vyplývají určitá 
důležitá sdělení. Zjištěná úplnost rodokmenů 
(91 - 97 % rodokmenů hodnocených zvířat 
mělo známé oba předky) dává dobrou záru-
ku, že vypočtené ukazatele genetické varia-
bility populací (graf 4) reprezentují skutečnou 
hodnotu. Dokladem intenzivní selekce je fakt, 
že původ žijících zvířat ve šlechtitelském pro-
gramu je možné odvodit od relativně malé-
ho počtu zvířat. Efektivní velikost populace je 
u všech plemen poměrně malá. Tento ukazatel 
vyjadřuje velikost populace, ve které by gene-
tické procesy (vzhledem ke ztrátě variability), 
probíhaly stejnou rychlostí jako v hodnocené 
populaci. Všechna plemena měla vysoký po-
díl inbredních zvířat, ale průměrný inbríding 
byl nízký. Nejzranitelnější vůči ztrátě genetické 
rozmanitosti jsou plemena DC a PN. Nejdůleži-
tějším závěrem je, že sice koeficient inbrídingu 
je nízký, což představuje prozatím jen malé rizi-
ko projevu inbrední deprese, nicméně neustále 
dochází k nárůstu koeficientu inbrídingu což se 
může v budoucnu ukázat jako problém.

Celosvětově je snahou předcházet ztrátám 
v genofondu prasat. Jednou z cest je chov 
genových rezerv. Tyto genové rezervy jsou 
rezervoárem alel, které se z šlechtěných popu-
lací vlivem intenzivní selekce ztrácejí. V České 
republice je plemenem chovaným jako genová 
rezerva Přeštické černostrakaté prase.

Graf 4. Ukazatele genetické variability 
ve šlechtěných populacích

2. 2. Genetické hodnocení prasat v ČR

2. 2. 1. Stručná historie genetického hodno-
cení prasat v ČR za posledních 30 let 

Snahy zavést genetické hodnocení BLUP-
-animal modelem ve šlechtění prasat se za-
čaly objevovat ve Svazu chovatelů prasat 
v Čechách a na Moravě (SCHPČM) začát-
kem devadesátých let minulého století. Při 
realizaci tohoto úkolu spolupracoval SCHPČM 
s pracovníky oddělení Genetiky a biometriky 
Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-
Uhříněvsi (VÚŽV). Velkým krokem vpřed bylo 
uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci 
VÚŽV s ústavem šlechtění zvířat v Mariensee 
(SRN), s pracovištěm prof. Eilderta Groenevel-
da, s cílem vytvořit vědecké předpoklady pro 
zavedení animal modelu do šlechtitelské pra-
xe. Hotová metodika pro odhad PH produkč-
ních znaků byla předána Svazu chovatelů bě-
hem roku 1997. Po počátečním testování byla 
zavedena do šlechtitelské praxe v roce 1998. 
Během let 1997 a 1998 byly dokončeny prá-
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ce na šestiznakovém animal modelu pro ma-
teřská plemena, který obsahoval dva znaky ze 
staničního testu (přírůstek a podíl hlavních ma-
sitých částí), dva znaky z polního testu (přírůs-
tek a podíl LM měřeného na živých zvířatech 
sonograficky) a dva znaky reprodukce (počet 
živě narozených selat na 1. a na 2. a dalších 
vrzích). Tento model byl rutině aplikován od 
roku 1999. V dalších letech bylo provedeno 
několik menších změn těchto modelů. Zásadní 
změna nastala 1. 2. 2005. Po zrušení testač-
ních stanic je od tohoto data v rutinním pro-
vozu dvouznakový animal model pro otcov-
ská plemena a čtyřznakový animal model pro 
mateřská plemena. Pro tyto modely byly na 
velkých souborech odhadnuty nové genetické 
parametry. Byla vylepšena tvorba úrovní fak-
toru stádo-rok-období (SRO). Upustilo se od 
dosavadního strnulého schématu tvorby úrovní 
SRO na základě pevně daných časových hra-
nic a přešlo se na pružný způsob, který zajiš-
ťuje, aby v každé úrovni faktoru bylo alespoň 
20 údajů. U otcovských plemen se začaly vy-
užívat také informace od produkční užitko-
vosti jednoduchých kříženců. U mateřských 
plemen jsou od roku 2006 používány k odha-
du PH i údaje z rozmnožovacích chovů, čímž 
se rozšířila datová základna. V roce 2008 byl 
vyvinut model pro odhad PH znaků spermatu. 
V roce 2010 byla v reakci na vývoj v popula-
cích mateřských plemen upravena definice tříd 
faktoru chovatelského prostředí z náhodného 
na pevný a přepočítány genetické parametry. 
V roce 2012 byla u mateřských plemen vy-
pracována metodika pro odhad PH mezidobí. 
V roce 2014 byl pro mateřská plemena vyvinut 
celkový postup pro odhad PH ve čtyřznako-
vém modelu zahrnujícím další znaky velikosti 
vrhu – počet narozených a dochovaných selat 

ve vrhu a dva znaky produkční (přírůstek a LM 
měřené sonograficky). Vzhledem k nárůstu 
počtu geneticky sledovaných reprodukčních 
znaků byl pro mateřská plemena v roce 
2017 vypracován návrh selekčního indexu 
reprodukce zahrnující všechny 4 odhadované 
reprodukční znaky. V roce 2018 byla vyvinuta 
metodika pro odhad PH počtu struků u naro-
zených selat mateřských plemen. V současné 
době (konec roku 2019) se pracuje na vývo-
ji genomického hodnocení, kdy budou kromě 
stávajících údajů využity k odhadům PH mo-
lekulárně-genetické informace ze SNP čipů. 
Dalším v současnosti řešeným problémem je 
využití dat z automatických krmných systémů 
k odhadu PH pro znaky individuálního příjmu 
krmiva.

I když animal model u prasat je v provozu 
již několik let, otázky šlechtitelů svědčí často 
o tom, že dostatečně nechápou princip fungo-
vání tohoto modelu, z čehož pak vzniká určitá 
nedůvěra k vypočteným odhadům PH. 

2. 2. 2. Vytýčení základních pojmů

Pod pojmem genetické hodnocení se obecně 
rozumí souhrn na sebe navazujících úkonů, 
výsledkem kterých jsou odhadnuté PH pro 
jednotlivé znaky. Je třeba zmínit, že bez pro-
měnlivosti (variability) mezi jedinci by žádná 
selekce nebyla možná. Kdyby všichni jedinci 
byli stejní, bylo by úplně lhostejné, které jedin-
ce bychom vybrali jako rodiče další generace. 
Pro úspěšnou selekci však nestačí, aby byla 
dostatečně vysoká celková neboli fenotypová 
proměnlivost znaku, dostatečně vysoká musí 
být především geneticky podmíněná část pro-
měnlivosti. 
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Číselným vyjádřením geneticky podmíněné 
části fenotypové variability je genetická vari-
ance. Podíl genetické variance na fenotypové 
varianci nazýváme heritabilitou neboli koefi-
cientem dědivosti. Heritabilita nabývá hodnot 
od nuly do jedné (někdy je také vyjadřována 
v procentech, pak jsou její hodnoty v intervalu 
od 0 % do 100 %). U vysokých hodnot heritabi-
lity (nad 0,5) je přímá selekce na fenotyp (pří-
má selekce na dosahovanou, změřenou užit-
kovost) účinná, protože velká část fenotypové 
variance je geneticky podmíněna. U většiny 
znaků je to však nemožné, protože heritabilita 
je relativně nízká. U nízkých hodnot heritability 
je fenotypová selekce neúčinná. 

Další aspektem selekce je “společná” pro-
měnlivost dvou nebo více znaků. Jednotkou 
selekce je zvíře a nikoli jenom jeden znak. 
Proto musíme zohledňovat také vliv změny 
jednoho znaku na další znaky. Mírami této 
společné proměnlivosti jsou kovariance a ko-
relace mezi znaky. U genetického hodnocení 
zjišťujeme geneticky podmíněnou kovarianci 
(jak se na společné proměnlivosti znaku podílí 
podobnost mezi příbuznými zvířaty). 

Heritabilita, aditivně geneticky podmíněná 
variance, kovariance a korelace jsou základ-
ními genetickými parametry, které je nutno 
v průběhu genetického hodnocení zjistit ještě 
před odhadem PH. 

2. 2. 3. Metody

Jako základ pro odhad PH se používají již léta 
matematické modely, které můžeme rozdělit 
na lineární a nelineární modely. Jednoduše ře-
čeno, v lineárních modelech se efekty jednotli-

vých faktorů sčítají. Předpokládá se, že závislá 
proměnná (v našem případě užitkovost zvířete) 
je lineární kombinací (součtem) efektů jed-
notlivých faktorů. Nelineární modely jsou pak 
všechny ostatní, kde závislosti mezi závislou 
proměnnou (naměřená užitkovost) a nezávislý-
mi proměnnými (faktory ovlivňující užitkovost) 
jsou popsány složitější, nelineární funkcí. Pří-
roda funguje pravděpodobně spíše na základě 
nelineárních než na základě lineárních vztahů. 
Jenomže řešení nelineárních rovnic je pro velké 
datové soubory nesmírně složité. Kromě toho 
může nastat problém, že řešení není jedno-
značné (můžeme dospět k rozdílným výsled-
kům). Proto se v zásadě používá řešení sousta-
vy lineárních rovnic.

V současné době se jako základní metoda 
pro genetické hodnocení používá BLUP – ani-
mal model. “B – Best - Nejlepší” se vztahuje na 
varianci odhadů a znamená, že chyba odhado-
vaných PH je tak malá, jak jen při daném množ-
ství informací může být. Malá chyba odhadu 
znamená velkou přesnost odhadu. “L – Linear 
- Lineární” znamená, že se na odhad PH použí-
vá lineární model, ve kterém se všechny efekty 
sčítají (nebo odečítají, což je sčítání záporných 
čísel). Je možné uvažovat i o nelineárních 
modelech, které jsou sice myslitelné, ale pro 
šlechtění zvířat nemají prakticky význam. “U – 
Unbiased - Nevychýlený” nebo také “nestran-
ný” či “nezkreslený”, znamená, že odhad “trefí 
do černého”, tzn. při dostatečně velkém množ-
ství informací o daném zvířeti je odhad PH 
identický se skutečnou (neznámou) plemen-
nou hodnotou. “P – Prediction - Předpověď” 
říká, že PH de facto neodhadujeme, ale před-
povídáme jejich hodnotu. K dané předpovědi 
by pak vždy měla patřit i spolehlivost předpo-



24

vědi PH. Animal model – model zvířete” zna-
mená, že používáme informace o jednotlivých 
zvířatech a počítáme PH také pro každé zvíře. 
Jinak řečeno, využíváme pro výpočet všechna 
dostupná data od všech známých příbuzných 
(čím více známých příbuzných, tím je odhad 
přesnější).

2. 2. 4. Náhoda nebo chyba?

V různých publikacích o odhadech PH se mů-
žete setkat s konstatováním, že kromě vli-
vu systematických faktorů (ty které známe 
z KU a jsme je tedy schopni kvantifikovat) na 
užitkovost byla zjištěna také náhodná chy-
ba odhadu - reziduum nebo též reziduální 
variance. Každá použitá metoda, založená na 
řešení soustavy lineárních rovnic, prokazuje 
svou vhodnost podílem vysvětlené variabili-
ty. To znamená, kolik z proměnlivosti znaku je 
vysvětleno námi zvoleným modelem. V ideál-
ním, ale zároveň úplně nereálném případě, by 
vybrané faktory vysvětlily veškerou proměnli-
vost. Kupříkladu bychom zjistili, že variabilita 
počtu struků je z 50 % podmíněna chovem, ze 
30 % je ovlivněna pohlavím a 20 % proměn-
livosti vysvětluje pořadí oprasení. V reálném 
světě nemáme (a zřejmě ani nikdy mít nebu-
deme) natolik komplexní informace o daném 
znaku, abychom daného ideálního stavu do-
sáhli. Při vytváření modelu musíme více méně 
improvizovat podle struktury dat, která máme 
k dispozici. K improvizaci na úrovni faktorů při-
počítejme ještě výpočetní omezení, kde mu-
síme metodu koncipovat tak, aby ji zvolený 
program byl schopen vypočítat. Pak je jasné, 
že žádná zvolená metoda nevysvětlí všechnu 
proměnlivost, ale jenom její část. A ten zbytek, 
který model není schopen vysvětlit, se nazý-

vá náhodný reziduální efekt. Samozřejmě sna-
hou je dosáhnout co možno nejvyššího podílu 
vysvětlené proměnlivosti.

2. 2. 5. Propojenost dat

S pojmem propojenosti dat se můžeme setkat 
nejen v oblasti genetického hodnocení zvířat, 
ale u matematicko-statistické analýzy obec-
ně. V každém kvalitním modelu musí docházet 
k propojení mezi úrovněmi analyzovaných fak-
torů (ať už se jedná o pevné nebo náhodné fak-
tory). Představme si například pokus, ve kterém 
budeme chtít vyhodnocovat vliv dvou otců na 
užitkovost jejich potomků a každého z otců bu-
deme připouštět pouze v jednom chovu. Jakým 
způsobem budeme interpretovat zjištěné hod-
noty? Byla užitkovost potomka více ovlivněna 
úrovní chovu nebo genetickou úrovní otce? 
Z tohoto příkladu je na první pohled patrné, 
že takový plán pokusu neposkytuje použitelné 
výsledky. Podobné je to i s „plánem pokusu“ (ji-
nak řečeno se strukturou dat) při odhadu PH. 

Aby PH zvířat měřených v různých chova-
telských prostředích (v rozdílných chovech 
nebo v jednom chovu při měření v rozdílném 
čase) byly porovnatelné, musí mezi prostře-
dími existovat genetické vztahy. Chovatel, 
který vyměňuje genetický materiál (nejčastěji 
nákupem nebo prodejem kanců) pouze s cho-
vy určité části populace, se vystavuje riziku, 
že vlivem nízké propojenosti s ostatními cho-
vy, budou PH zvířat jeho chovu porovnatelné 
se zvířaty ostatních chovů s nižší přesností. 
Neboli (dříve použitou terminologií) se při vý-
běru zvířat z chovů, s nimiž je hůře propojen, 
méně často „trefí do černého“. A to dokonce 
i u zvířat, jejichž PH jsou díky testování vysoké-
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ho počtu potomků určeny s vysokou přesností 
(Kennedy a Trus, 1993).

Dále je zapotřebí si uvědomit, že problém 
s propojeností dat ovlivňuje také „přenosi-
telnost“ PH zvířat zjištěných v jiných šlech-
titelských programech. Při nedostatečných 
genetických vazbách nemůže metoda BLUP 
dopředu odhadnout, jakým způsobem se po-
tomci importovaného zvířete v populaci pro-
jeví. A protože PH je svou podstatou vlastně 
predikcí neboli předpovědí, která spojuje ge-
netickou hodnotu zvířete se spolehlivostí její-
ho určení, nemůžeme se divit, že potomci im-
portovaných zvířat dosahují nízkých PH i přes 
nadprůměrnou užitkovost. A to uvažujeme 
o importovaných zvířatech pouze z hlediska 
propojenosti dat! Když k uvažovanému problé-
mu s propojeností ještě připočteme například 
problémy s odlišnou organizací KU nebo s od-
lišným šlechtitelským cílem, máme na potíže 
se začleněním importovaných zvířat do domácí 
populace zaděláno.

S propojeností je spojen nejen po-
žadavek na používání zvířat z růz-
ných chovů populace, ale také na 
organizaci jejich připařování. 
Propojenost úrovní faktoru 
prostředí (v používaných 
modelech vyjádřená jako 
stádo-rok-období ne-
boli SRO) se zvyšuje 
s růstem příbuznos-
ti mezi prostředími 
SRO a snižuje se 
s růstem příbuz-
nosti uvnitř 
f a k to r ů 

prostředí. Například u unifikované testace 
produkční užitkovosti zhoršuje testování po-
tomstva pouze po jednom otci (nebo ještě 
hůře testování pouze pravých sourozenců) ge-
netickou propojenost prostředí a dochází ke 
zkreslování odhadovaných PH (program pro 
odhad PH neví, jak rozdělit měřenou užitkovost 
mezi genetické a prostřeďové faktory). Pokud 
se k takové testaci připojí ještě využívání kanců 
především z vlastního chovu s občasným 
nákupem z omezeného výčtu chovů v populaci, 
porovnatelnost odhadovaných PH se dále 
zhoršuje. 

Snížená propojenost chovatelského pro-
středí také zkresluje odhadnuté genetické 
parametry (Colleau, 2002) a nemá tak vliv 
pouze na přesnost PH jednotlivých zvířat, ale 
také na PH celé populace. Každý chovatel pl-
něním metodických pokynů 
pro KU (testování kanců 
ve více chovech, do-
držování metodiky 

unifikované 
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testace apod.) tedy má svůj podíl (po-
zitivní nebo negativní) na kvalitě „plá-
nu pokusu“ v modelech pro odhad PH 
a na přesnosti jejich určení. 

Při hodnocení propojenosti 
úrovní faktoru stádo-rok-období 
v genetickém hodno-cení produkčních 
a reprodukčních znaků mateřských 
plemen (podrobněji viz Žáková a kol., 
2015) metodou Genetic Drift Variance 
(Kenedy a Trus, 1993) vyplývá, že nej-
horší propojenost je u dat znaku počet selat 
živě na 1. vrhu. Důvodem je především nejnižší 
počet pozorování uvnitř SRO a vyšší příbuznost 
prasnic oprasených v rámci SRO (vyšší podíl 
společně zařazených prasniček – sester nebo 
polosester). Ač produkční data vykazují mírně 
nižší nebo vyšší počet pozorování než data 2. 
a dalších vrhů, jejich propojenost je znatelně 
nižší. Příčinou tohoto stavu je poměrně vysoká 
příbuznost zvířat testovaných v chovech zá-
roveň (často se testují praví sourozenci nebo 
polosourozenci po relativně nízkém počtu otců 
připouštěných v chovech najednou). Nejlepší 
propojenost je u dat 2. a dalších vrhů, která 
mají vyšší počet pozorování při náhodnějším 
rozložení genetického faktoru zvířat (prasnic) 
uvnitř úrovní faktoru SRO než oba předchozí 
znaky. Přibližně u 10-20 % chovů je propoje-
nost dat na nízké úrovni (graf 5).

Graf 5. Podíl chovů podle % propojených SRO

2. 2. 6. Postup vývoje, implementace a ově-
ření genetického hodnocení v praxi

Zavedení nového znaku do šlechtění je ča-
sově, organizačně a výzkumně náročný pro-
ces, který je složen z komplexu zcela růz-
norodých prací. U již šlechtěných populací 
stojí na začátku těchto prací reakce na nově 
vzniklou nebo v budoucnosti předpokládanou 
změnu podmínek chovu zvířat (například zákaz 
kastrace) nebo vyslovení požadavku na změnu 
vývojových tendencí v populaci (například 
šlechtění proti nízkým porodním hmotnostem 
selat při zvyšování plodnosti). Nejprve musí 
být provedena analýza, zda jsou tyto poža-
davky oprávněné a jakým způsobem by bylo 
možné tyto tendence nebo nové požadavky 
co nejobjektivněji sledovat – dojde k výběru 
a definici znaku a faktorů prostředí, které tento 
znak pravděpodobně ovlivňují.

Následuje technicko-organizační příprava 
sběru dat (KU) s ohledem na co nejvyšší přes-
nost a vhodnou strukturu dat. Vhodnou struk-
turu dat jsme již probrali v kapitole věnované 
propojenosti dat. A jak je to s tou přesností? Je 
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nezbytně nutné dodržet nebo aspoň vynaložit 
co nejvyšší snahu na dosažení přesných mě-
ření. Když tomu tak není, dochází s nadsáz-
kou řečeno k tzv. GIGO efektu (z anglického 
„Garbage In - Garbage Out“; prof. Groeneveld; 
osobní konzultace). Volně přeloženo: když do 
odhadu PH nevstupují relevantní informace, 
není možné očekávat reprezentativní výsledky. 
Obecně problematický je sběr dat subjektiv-
ních údajů (například mateřské chování pras-
nice). Ale i údaje zdánlivě objektivně měřené 
nemusí mít dostatečnou přesnost. Příkladem 
může být použití nekalibrovaných vah při váže-
ní selat nebo mladých plemenných zvířat v tes-
tu produkční užitkovosti. Svou roli však sehrává 
i selhávání lidského faktoru při přenosu zjiště-
ných záznamů do databází.

KU pak musí probíhat dlouhodobě, aby 
bylo zajištěno co možná největší pokrytí celé 
hodnocené populace v průběhu více generací 
(tedy PH se nedají počítat na datech z jedno-
ho chovu a z jednoho roku). Následuje kont-
rola správnosti dat a jejich analýza. Nejprve se 
provede statistické vyčíslení vlivu jednotlivých 
faktorů na zkoumaný znak a testuje se kvalita 
různých modelů. Jednotlivé kroky při tvorbě 
modelu lze shrnout následovně: 

• vznikne požadavek na modelování určité 
skutečnosti 

• je třeba rozhodnout, zda je toto modelování 
možné a proveditelné, zda máme pro sesta-
vení kvalitního modelu dostatek informací 

• je nutné specifikovat požadavky na model 
• vytvoří se rámcová struktura modelu 
• pokračuje se s tvorbou podrobné struktury 

modelu 
• napíše se algoritmus a počítačový pro-

gram pro práci s tímto modelem 
• program se otestuje a podle výsledku tes-

tu se buď pracuje na dalším zdokonalení 
modelu (vracíme se o jeden nebo více kro-
ků zpět) nebo se program akceptuje do té 
doby, než na model vyvstanou nové poža-
davky. 

Vybraným, nejvhodnějším modelem se od-
hadnou genetické parametry, které slouží spolu 
s daty z kontroly užitkovosti jako vstupní údaje 
pro výpočet PH. Před zavedením výpočtu PH 
do rutinního zpracování je ještě třeba rozhod-
nout, jakým způsobem budou PH vyjadřovány 
a publikovány. A protože se neselektují jednot-
livé znaky, ale zvířata s mnoha znaky, je třeba 
navrhnout, jakým způsobem kombinovat PH 
jednotlivých znaků do selekčních indexů. 
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3. Aktuální stav genetického  
hodnocení v ČR

Rutinní odhad plemenných hodnot (PH), je-
jich zpracování a zveřejňování probíhá týden-
ně. PH všech hodnocených znaků se odhadují 
s využitím programu PEST (Groeneveld a kol., 
1990). K odhadnutým plemenným hodnotám 
má přístup každý chovatel zapojený do kont-
roly užitkovosti (KU). Přenos informací probíhá 
prostřednictvím tištěných nebo elektronických 
sestav. Každý chovatel má také možnost při-
stupovat k údajům chovu prostřednictvím on-
line aplikace PKONLINE na stránkách SCHP, z.s.

3. 1. Produkční a reprodukční znaky mateř-
ských plemen

PH pro produkční a reprodukční znaky jsou 
odhadovány od roku 1999 (pro podrobnosti 
k modelu viz Wolf a kol., 1999) a dosud tvo-
ří nejdůležitější část genetického hodnocení 
mateřských plemen. Odhadují se pro každé 
plemeno zvlášť. Po úpravách, ve stručnosti po-
psaných v kapitole 2, se k odhadům PH vyu-
žívají dva čtyřznakové modely. V prvním mo-
delu zavedeném v roce 2005 (Wolf a Žáková, 
2005) jsou odhadovány PH pro znaky:
• průměrný denní přírůstek od narození do 

ukončení polního testu (PŘÍR),
• podíl libového masa zjištěný ultrazvukem 

v polním testu (LM),
• počet živě narozených selat v prvním vrhu 

(SŽ1),

• počet živě narozených selat od druhého 
vrhu (SŽ2+).

Ve druhém modelu, vyvinutém v roce 2013 
(Krupa a Wolf, 2013), se ve čtyřznakovém mo-
delu hodnotí tytéž produkční znaky jako u mo-
delu prvního, ale s jinou definicí znaků repro-
dukčních. V modelu se hodnotí znaky:
• průměrný denní přírůstek od narození do 

ukončení polního testu (PŘÍR),
• podíl libového masa zjištěný ultrazvukem 

v polním testu (LM),
• počet všech narozených selat ve vrhu bez 

rozlišení podle pořadí vrhu (SV),
• počet dochovaných selat ve vrhu bez rozli-

šení podle pořadí vrhu (SD).

Důvodem zavedení druhého modelu je sku-
tečnost, že při zvyšování počtu živě narozených 
selat může docházet a také dochází ke zvýšení 
ztrát selat do odstavu (Serenius a kol., 2004; 
Su a kol., 2007). 

Ze získaných dat z KU jsou pro odhad PH zna-
ků LM a PŘÍR použity faktory: typ testu, zvíře, 
pohlaví, stádo-rok-období, vrh ze kterého zvíře 
pochází. Kromě nich byly pro LM ještě zařazeny 
faktory: živá hmotnost na konci testu a přístroj 
použitý ke zjištění podílu LM. Pro reprodukč-
ní znaky jsou používány faktory: kvadratickou 
regresi na věk při prvním oprasení u prvních 
vrhů a na mezidobí u dalších vrhů, zvíře, stádo-
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-rok-období, typ připuštění (umělá inseminace, 
přirozená plemenitba), plemeno připouštěného 
kance, pořadí vrhu a permanentní efekt prasni-
ce (poslední dva jen u SŽ2+).

Použití víceznakových modelů umožňuje 
odhadovat genetické vztahy mezi znaky (ge-
netické korelace). V tabulkách 3, 4 a 5 jsou 
uvedeny hodnoty genetických korelací společ-
ně s koeficienty heritability pro obě mateřská 
plemena. V tabulce 5 jsou uvedeny koeficienty 
dědivosti pro obě mateřská plemena ve dru-
hém z používaných modelů. 

Genetické vztahy mezi znaky mohou být 
pozitivní (šlechtěním na jeden znak se záro-
veň v průměru šlechtí na znak pozitivně kore-
lovaný) nebo negativní (šlechtěním na jeden 
znak se šlechtí proti znaku negativně kore-
lovanému). Můžeme si kupříkladu všimnout 
nízkého vztahu mezi přírůstkem a počtem živě 

narozených selat nebo slabého nežádoucího 
vztahu mezi přírůstkem a podílem LM (zejména 
u ČBU plemene). Z toho je patrné, že selekcí 
na zvyšování přírůstku negativně ovlivňujeme 
počet narozených selat. Naopak mezi repro-
dukčními znaky je velmi vysoký pozitivní vztah. 
Selekcí na počet živě narozených selat na prv-
ním vrhu vybíráme na 99,6 % (u ČL) i na po-
čet živě narozených selat na druhém a dalších 
vrzích.

K eliminaci nežádoucích vztahů mezi znaky 
(v případech znaků uvedených v tabulkách 3 
a 4 jsou nežádoucí vztahy s negativními kore-
lacemi, ale nemusí tomu tak být vždy) se PH 
sdružují do tzv. indexů – u prasat do společ-
ných celkových plemenných hodnot (CPH). 
Princip výpočtu a aplikace CPH pro mateřská 
plemena je podrobně popsán v kapitole 5. 

Tabulka 3. Genetické korelace (nad diagonálou) a koeficienty heritability (na diagonále) 
mezi znaky u plemene ČL

Znak LM PŘÍR SŽ1 SŽ2+

LM 0,30 0,16 0,26 0,22

PŘÍR 0,13 -0,06 0,01

SŽ1 0,12 0,996

SŽ2+ 0,14

Tabulka 4. Genetické korelace (nad diagonálou) a koeficienty heritability (na diagonále) 
mezi znaky u plemene ČBU 

Znak LM PŘÍR SŽ1 SŽ2+

LM 0,33 -0,14 0,09 0,08

PŘÍR 0,15 -0,11 -0,20

SŽ1 0,13 0,80

SŽ2+ 0,13
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3. 2. Produkční znaky otcovských plemen

Podobně, jako je tomu u mateřských plemen, 
jsou PH odhadovány od roku 1999. Model byl 
upraven v roce 2004, kdy byly datové soubory 
pro odhad PH rozšířeny o data jednoduchých 
kříženců (Wolf a Žáková, 2004). Genetické 
hodnocení se provádí pro plemena: DC, BO, 
PN. Jako dodatečný zdroj informací se použí-
vá soubor hybridů, který smí obsahovat pouze 
tyto kombinace (jako i jejich reciproká křížení): 
DC x BO, DC x PN, BO x PN. 

Pro produkční znaky otcovských plemen 
jsou použity následující faktory popisující 
jejich variabilitu: podíl plemene DC, PN, hete-
rózní efekt kombinace BO x DC, PN x DC, PN 
x BO, typ testu, zvíře, pohlaví, stádo-rok-ob-
dobí a vrh ze kterého zvíře pochází. Pro podíl 
LM jsou navíc použity faktory: živá hmotnost 
na konci testu a přístroj pro zjištění podílu LM. 

V tabulce 6 jsou uvedeny koeficienty herita-
bility a genetická korelace mezi hodnocenými 
znaky. Jak si můžeme všimnout, mezi podílem 
LM a přírůstkem je negativní genetická kore-
lace, tj. negativní vztah. Tedy, když selektujeme 
na zvyšování podílu LM zároveň nepřímo z 24 
% selektujeme proti zvyšování přírůstku.

3. 3. Kvalita spermatu

Inseminace hospodářských zvířat je závislá na 
nepřetržité produkci dostatečného množství 
vitálních spermií, schopných oplodnit potřeb-
ný počet vajíček. Byť by měl kanec sebelepší 
genetický potenciál, je bezcenný, pokud není 
schopen produkovat sperma. Genetické hod-
nocení znaků spermatu, které doplňuje výše 
uvedené modely produkčních a reprodukčních 
znaků, se provádí třemi modely.

Čtyřznakovým modelem se hodnotí znaky:
• objem spermatu (OB),
• koncentrace spermií (KO),
• podíl aktivních spermií (MO),
• podíl abnormálních spermií (AB).

Tento model je doplněn dvěma jednoznako-
vými modely pro odvozené znaky celkový po-
čet spermií a počet funkčních spermií. PH se 
počítají odděleně pro mateřská plemena (jeden 

Tabulka 5. Odhadnuté koeficienty heritability ve čtyřznakovém modelu produkčních  
znaků, počtu všech narozených a dochovaných selat u plemen ČBU a ČL

Plemeno / znak SV1 SD2 LM3 PŘÍR4

ČBU 0,10 0, 0,39 0,21

ČL 0,09 0,07 0,36 0,18

1počet všech narozených selat, 2počet dochovaných selat, 3podíl libového masa, 4průměrný 
denní přírůstek v unifikovaném polním testu

Tabulka 6. Koeficienty dědivosti a genetic-
ká korelace mezi hodnocenými znaky  
z unifikované testace otcovských plemen

Znak LM PŘÍR

LM 0,42 -0,24

PŘÍR - 0,18
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výpočet, kde je zohledněn faktor plemene kan-
ce) a odděleně pro otcovská plemena (také je-
den výpočet se zohledněním faktoru plemene). 

Pro úplnost uvádíme, že pro každý znak 
kvality spermatu jsou použity následující fak-
tory: měsíc odběru, věková třída kance, inter-
val mezi dvěma po sobě následujícími odběry, 
kombinovaný efekt inseminační stanice a roku, 
plemeno kance, permanentní prostředí kance. 
Koeficienty dědivosti a genetické korelace pro 
hodnocené znaky jsou prezentovány v tabul-
ce 7. Nejvyšší koeficient dědivosti má objem 
spermatu. Podíl abnormálních spermií má 
velice nízký koeficient dědivosti. Významné 
genetické korelace jsou pouze mezi objemem 
ejakulátu a koncentrací spermií a mezi podí-
lem aktivních a podílem abnormálních sper-
mií. Obě korelace jsou záporné. Efekt perma-
nentního prostředí kance se podílí na celkové 
varianci 18 % nebo více. Nejvyšší podíl varian-
ce permanentního efektu se vyskytuje u podílu 
abnormálních spermií. Oba odvozené ukaza-
tele spermatu mají koeficient dědivosti kolem 
0,10 a podíl variance permanentního efektu 
kolem 0,20.

3. 4. Mezidobí

PH pro mezidobí se rutinně odhadují od roku 
2013 a spolu s PH pro znaky počet všech na-
rozených selat, počet živě narozených selat 
a počet dochovaných selat se využívá k vý-
počtu tzv. reprodukčního indexu (RI; viz ka-
pitola 5.4).

Šlechtitelé prasat v České republice, a obec-
ně ve světě, mají velký zájem zkrátit dobu 
mezi dvěma po sobě následujícími vrhy (tj. 
délku mezidobí). Zkrácením mezidobí se zvy-
šuje počet narozených selat na prasnici a rok, 
což má značný ekonomický dopad. Pro zave-
dení mezidobí do genetického hodnocení bylo 
nutné vyřešit dva problémy: odstranit šikmost 
rozdělení a zvýšit dědivost (ta se pohybuje 
v rozmezí 0,01 - 0,05; Hanenberg et al., 2001; 
Serenius et al., 2003). Pomocí transformace 
měřených hodnot mezidobí (Wolf, 2012) se 
data mezidobí více blíží normálnímu rozdělení 
a mohou být využita ke genetickému hodno-
cení. Genetické parametry pro takto upravený 
znak mezidobí jsou následovné (částečně pub-
likováno Wolfem, 2012): koeficient heritability: 
0,09

Tabulka 7. Odhady koeficientů dědivosti (na diagonále) a genetické korelace 
(nad diagonálou) pro čtyři základní ukazatele spermatu

Znak OB KO MO AB

OB 0,24 -0,73 -0,09 -0,19

KO 0,18 0,17 -0,06

MO 0,13 -0,88

AB 0,07

OB - objem spermatu, KO - koncentrace spermií, MO - podíl aktivních spermií, 
AB- podíl abnormálních spermií 
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PH pro transformované mezidobí jsou ru-
tinně odhadovány odděleně u ČBU a ČL jed-
noznakovým animal modelem. PH byly nejprve 
odhadovány pouze pro prasnice s evidovaným 
mezidobím, od roku 2017 je odhad rozšířen na 
všechna zvířata v populacích. 

3. 5. Počet struků u mateřských plemen

V situaci, kdy se meziročně zvyšuje velikost 
vrhu, je nevyhnutelné zabezpečit náležitou 
výživu všech selat ve vrhu v období laktace 
prasnice. Počet struků prasnic se proto stá-
vá jedním ze základních limitujících faktorů 
úspěšného odchovu. V chovech se nedosta-
tek struků matek řeší překládáním selat (ho-
mogenizace vrhů nebo systém využití systému 
kojných prasnic nebo dokrmem v mléčných 

automatech). Přesto se v posledních letech 
genetické hodnocení počtu struků dostává do 
popředí zájmu šlechtitelských organizací. Vy-
hodnocení počtu struků probíhá ve světě ně-
kolika způsoby. Hodnotí se např. celkový po-
čet všech struků (MacKay a Rahnefeld, 1990), 
počet funkčních a nefunkčních struků (Lunde-
heim a kol., 2013), počet struků odděleně pro 
prasnice a kance (Long a kol., 2010).

Požadavek na zvýšení pozornosti věnované 
počtu struků u plemenných prasat mateřských 
plemen byl vysloven v roce 2014. V pilotním 
projektu byl nejprve proveden sběr dostupných 
dat z prvotní evidence chovatelů. Následně byl 
vybrán znak celkový počet struků jako (v dané 
chvíli) nejvhodnější selekční ukazatel a prove-
dena analýza dat. Heritabilita celkového po-
čtu struků (CPS) je přibližně 0,30 (tabulka 8) 
a tento znak vykazuje zanedbatelné korelace 
s ostatními znaky (počet selat, přírůstek, podíl 
LM). Tzn, že přes trvalý nárůst celkového počtu 
narozených selat nedochází u CPS téměř 
k žádnému trendu, co je v souladu s hodnota-
mi zahraničních populací prasat (Zhang a kol., 
2000) a (Lundeheim a kol., 2013). 

V programu CzePig je, podobně jako ve 
většině jiných programů, selekce na počet 
struků založena na takzvaných prahových 
hodnotách, která vychází z minimálního po-
čtu struků prasat. Počítá se s tím, že jenom je-
dinci s minimálně čtrnácti struky (u mateřských 
plemen; minimálně sedm na pravé a sedm na 
levé mléčné liště) jsou zařazeni do dalšího cho-
vu. Evidence odchovávaného potomstva se 
původně v databázi kontroly užitkovost SCHP 

Tabulka 8. Podíly variancí (± standardní chyby odhadů) pro znak celkový počet struků (CPS) 
v závislosti na použitém zdroji dat pro jednoznakové modely.

Zdroj dat o CPS Heritabilita Vrh, ze kterého zvíře 
pochází

Reziduální variance

z KU 0,29 0,05 0,66

z celých vrhů 0,30 0,04 0,66

všechna data 0,29 0,04 0,67
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soustřeďovala pouze na potomstvo, které pro-
šlo unifikovaným polním testem a bylo změře-
no. U těchto potomků byly vedle údajů o užit-
kovosti v polním testu zaznamenávány mj. také 
struky. Avšak vzhledem k požadavku na mini-
mální počet struků u zařazovaných plemenic 
a kanců, nebyli potomci s nižším počtem struků 
odchováváni a docházelo ke ztrátám informace 
o tomto znaku. Proto je navržen způsob sběru 
dat u všech selat živých ke dni kontroly vrhu 
plemenářským technikem a v rámci databáze 
plemenné knihy je vyvinuta webová aplikace 
pro sběr těchto dat. 

Na základě dat v evidenci SCHP, z.s. je od 
roku 2018 navržen model pro odhad PH pro 
celkový počet struků (CPS). Ten se bude pro-
vádět společně pro obě mateřská plemena 
a jejich reciproční křížence a součástí rutinní-
ho hodnocení bude od konce roku 2019. Pro 
odhad plemenných hodnot CPS jsou použity 
faktory: plemene, sdružený efekt stáda-ob-
dobí, vrhu, ze kterého zvíře pochází, aditivně 
genetický efekt a zbytkový efekt. Všechny 
efekty kromě aditivně genetického efektu zví-
řete, vrhu, ze kterého zvíře pochází a zbytkové-
ho efektu jsou pevné. U aditivně genetického 
efektu zvířete se zohledňuje příbuzenská mati-
ce, která se v rutinním odhadu bude počítat se 
zahrnutím genetických skupin.

3. 6. Zpracování a zveřejňování plemenných 
hodnot

Již od prvopočátku odhadu PH prasat v ČR se 
tyto vyjadřují jako odchylky od průměru PH 
všech zvířat narozených v určitých stanovených 
letech (této skupině zvířat říkáme genetic-
ká báze). V současnosti se jako genetická 

báze používá průměrná PH zvířat narozených 
v roce 2010. 

Po odečtení genetické báze se PH využíva-
jí k výpočtům hodnot tzv. selekčních indexů 
kombinujících různé PH: celkové plemenné 
hodnoty (CPH), u mateřských plemen také re-
produkční index (RI). Podrobnosti o konstrukci 
indexů jsou uvedeny v kapitole 5. 

PH mohou nabývat kladných i záporných 
hodnot. U většiny znaků jsou žádoucí kladné 
PH. Má-li zvíře kladnou PH, je lepší než průměr 
genetické báze, zvířat narozených v stanove-
ných letech a opačně, má-li zvíře zápornou PH, 
je horší než průměr genetické báze. Mezidobí 
nebo podíl abnormálních spermií v ejakulátu 
však tvoří výjimku. Zde platí, že čím nižší PH, 
tím je pro šlechtění více žádoucí. Obecně je 
cílem hodnotu těchto znaků snížit, proto jsou 
žádoucí záporné PH.

Pro relativní vyjadřování PH jedince vzhle-
dem k úrovni populace se v programu CZePig 
používají tzv. kvantily (TOP) znaku a u CPH 
směrodatná odchylka (soCPH). Kvantily 
a směrodatná odchylka se počítají z PH zvířat 
tzv. referenční populace. Referenční populace 
je soubor zvířat vybraný podle plemene, data 
narození a pohlaví. Pravidla pro výběr referenč-
ní populace jsou uvedeny v tabulce 9. Napří-
klad referenční populací pro výpočet kvantilů 
a soCPH u kanečků nebo kanců plemene ČBU 
jsou všichni samci plemene ČBU s odhadnutou 
plemennou hodnotou, staří k datu zveřejnění 
PH maximálně 24 měsíců (včetně). 

Pro výpočet kvantilů se třídí zvířata v re-
ferenční populaci podle velikosti plemenné 
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hodnoty od PH nejvíce žádoucích po nejméně 
vhodné vzhledem k povaze znaku. Například 
u přírůstku jsou nejlépe hodnocena zvířata 
s nejvyšší PH a u mezidobí nebo u podílu ab-
normálních spermií jsou za nejlepší PH pova-
žovány hodnoty nejnižší. Poté jsou nalezeny 
hodnoty kvantilů neboli hodnoty ohraničující 
určitý podíl zvířat z referenční populace. V ta-
bulce 10 je uveden příklad kvantilů pro přírůstek 
v referenční populaci samic a samců plemene 
ČBU. Kaneček ČBU s absolutní hodnotou PH 
přírůstku (odchylkou odhadnuté PH přírůstku 
od průměru populace v roce 2010) 48,3 g/den 
je řazen mezi 1 % nejlepších samců plemene, 
prasnička ČBU s PH přírůstku 28,9 g/den je řa-
zena do 15 % nejlepších samic plemene.

Vzhledem k narůstajícímu počtu odhadova-
ných PH se od roku 2019 nezveřejňují ple-
menné hodnoty v absolutní podobě (například 
PH přírůstku +36,1 g/den nebo CPH 1356) ale 
pouze v relativní podobě jako TOP jednotli-
vých znaků a indexů (TOP CPH, TOP RI) a jako 
soCPH. 

3. 7. Genetické trendy

Genetický pokrok šlechtěných populací může 
být měřen pomocí odhadnutých PH zvířat. 
Vypovídací schopnost PH pro hodnocení vý-
voje v populaci závisí především na přesnosti 
jejich určení. Genetický pokrok dosažený za 
generaci je rozdílem mezi průměrnou PH po-
tomků a průměrnou PH jejich rodičů. K získání 
informací o dlouhodobém genetickém vývoji 
v populacích se obvykle využívá hodnocení 
tzv. genetických trendů, které jsou grafickým 
znázorněním průměrných PH zvířat žijících 
v určitých časových obdobích. Ve šlechtitel-
ském programu CZePig se využívá především 
znázornění průměru PH zvířat podle data na-
rození. Genetické trendy pro přírůstek a počet 
živě narozených selat v populacích mateřských 
plemen ČBU a ČL jsou uvedeny v grafu 6 a 7.

Tabulka 9 Pravidla pro stanovení referenční populace pro výpočet kvantilů PH a soCPH

Plemeno Stáří zvířat klouzavě vzhledem k datu zveřejnění PH je men-
ší nebo rovno:

Samci Samice

ČBU, DC, BO 24 měsíců 24 měsíců

ČL 24 měsíců 36 měsíců

PN 36 měsíců 36 měsíců

Tabulka 10. Příklad kvantilů zjištěných dne 
4. 9. 2019 pro referenční populaci samců 
a samic plemene ČBU narozených  
v posledních 24 měsících

% TOP Hodnota kvantilu 
(g/den)

Samci Samice

1 43,73 46,20

5 36,16 36,52

10 32,54 31,09

15 29,97 27,35

95 -0,97 -6,36
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Graf 6. Genetický trend pro přírůstek 
u mateřských plemen prasat

Graf 7. Genetický trend pro počet živě naro-
zených selat na 2. a dalších vrzích
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4. Další možnosti genetického  
hodnocení prasat v ČR

Z pohledu konkurenceschopnosti je pro cho-
vatele důležité vědět, kudy by se budoucí 
šlechtění mohlo/mělo ubírat. Obrovský poten-
ciál skýtá narůstající segment automatických 
dat, tedy dat, přicházejících s různých sen-
zorů, transponderů či čipů. To představuje 
jednak nové možnosti v oblasti hodnocených 
znaků, ale zejména v oblasti managemen-
tu těchto dat. V současné době (konec roku 
2019) jsme ve spolupráci se SCHP, z.s. rozpra-
covali dva dlouhodobé projekty zaměřené na 
možnosti genomické selekce a možnosti přímé 
či nepřímé selekce na příjem krmiva a interva-
lové reprodukční znaky. 

4. 1. Možnosti genomické selekce v pod-
mínkách ČR

Genomické hodnocení (GEPH) zvířat s využi-
tím dat získaných analýzou SNP pomocí tech-
nologie genotypovacích microarrays - „čipů“ 
je dnes v chovatelsky vyspělých zemích zá-
kladním způsobem hodnocení. Co je to SNP? 
Jedná se o tzv. jednonukleotidový polymorfis-
mus. Nejjednodušeji řečeno jsou SNP záměny 
písmen nukleotidů v určitých přesně definova-
ných místech DNA. Pomocí SNP čipu je možné 
jedinou analýzou jednoho vzorku určit vysoké 
množství genotypů v těchto polymorfních mís-
tech (lokusech). Dnes používané čipy mají vět-
šinou desítky tisíc SNP lokusů. Využití SNP dat 
umožňuje přesněji určit míru aditivně genetic-

ké podobnosti mezi příbuznými jedinci. Příbuz-
nost vyjádřená koeficientem příbuznosti totiž 
vyjadřuje pouze průměrný vztah mezi jedinci. 
Například mezi rodičem a jeho potomkem se 
v průměru předpokládá 50 % genetická po-
dobnost. Skutečná podobnost v jednotlivých 
genech však je rozdílná (variabilní) a podobně 
jako u většiny biologických znaků může být po-
psána normálním rozdělením. Zahrnutím SNP 
informací do odhadu PH je možné dosáhnout 
dalšího zpřesnění predikce.

Prvním krokem k zavedení genomického od-
hadu PH je stanovení genotypů vybraných zví-
řat – tzv. referenční populace. Tato referenční 
populace bude z počátku tvořena především 
zvířaty s dostatečným počtem potomků s mě-
řenou užitkovostí (produkční i reprodukční). 
U této referenční populace bude zjištěno, které 
z lokusů SNP čipu jsou v domácí populaci do-
statečně polymorfní (variabilní) a mohou být 
využity k hodnocení. V době vydání této publi-
kace probíhá výběr zvířat do referenční popu-
lace a stanovení jejich genotypů, které budou 
dále využity ke stanovení genomické plemenné 
hodnoty (GEPH). S touto činností přímo souvi-
sí plošný sběr biologických vzorků (především 
štětin), které budou využity ke genotypování. 
Na obrázku 2 je zachycen vhodný a nevhodný 
způsob odběru štětin v odběrovém kitu. 
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Obrázek 2. Odběr štětin v odběrovém kitu
a) Kvalitně odebrané štětinové cibulky b) Nekvalitně odebrané štětinové cibulky

Se soustavným vývojem v oblasti GEPH 
souvisí i zvyšující se zájem o hodnocení neje-
nom klasických produkčních a reprodukčních 
znaků, ale také tzv. funkčních znaků, ke kte-
rým se dají počítat znaky zdraví, nebo znaků 
s přidanou hodnotou (znaky kvality masa). 
V populacích, kdy je genetické hodnocení ne-
příznivě ovlivněno trvalými dovozy jedinců ze 
zahraničí, je začlenění SNP údajů dalším pro-
středkem k upřesnění PH importovaných zvířat. 
Začlenění SNP v malých otevřených populacích 
má příznivější dopad (Weller a kol., 2016) než 
v rozsáhlých, téměř uzavřených populacích 
(Tsuruta a kol., 2013). 

Pro šlechtitelskou práci je rovněž důleži-
té možnost využití SNP údajů pro ověřování 
původu (parentity). Sledování variability na 
úrovni DNA umožňuje provádění dalších popu-
lačních studií, včetně genomického ukazatele 
autozygotnosti a molekulárního koeficientu 
příbuzenské plemenitby (Howard a kol., 2015). 
V současné době tvoří genomická selekce 
resp. genomické hodnocení určitý standard 
v hodnocení plemenných zvířat ve vyspělých 
státech. 

4. 2. Možnosti hodnocení příjmu krmiva

Náklady na krmení zvířat jsou hlavním urču-
jícím faktorem ziskovosti téměř v jakémkoli 
systému živočišné produkce. Proto každé úsilí 
vynaložené na zlepšení efektivnosti využití 
krmiva je základem pro snížení nákladů na kr-
miva na jednotku produkce. Zmíněný fakt je již 
dávno znám zejména v sektoru chovu mono-
gastrických hospodářských zvířat. U prasat dle 
různých zdrojů tvoří náklady na krmiva přibliž-
ně dvě třetiny všech nákladů na chov (Hoque 
a kol, 2009). Kupříkladu přímé zvýšení ceny 
krmiv pro prasata v letech 2006/2007/2008 
způsobilo silný tlak na šlechtitele směrem ke 
zlepšení konverze krmiva (InterPig, 2008). 
AHDB (2014) uvádí ve své studii podíl nákla-
dů na krmení pro 15 různých zemí a EU v le-
tech 2012-2014, včetně České republiky. Ty 
se pohybovaly např. od 60 % do 64 % (Francie 
a Dánsko) s maximálním podílem 78 % zjiště-
ném v roce 2014 v Brazílii. Pro Českou republiku 
je zde za toto období uveden podíl nákladů na 
krmiva na úrovni 57 - 65 %. Dle jiných zdrojů 
dosahuje podíl nákladů na krmiva v západních 
zemích ještě vyšších hodnot. 
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Hodnocení příjmu krmiva a především spo-
třeby krmiva na jednotku produkce bylo jed-
ním ze znaků sledovaných ve stanicích kon-
troly výkrmnosti a jatečné hodnoty. Zde byl 
vypočítáván ukazatel (znak) spotřeba krmiva 
na kg přírůstku. S ukončením provozu testač-
ních stanic informace o příjmu a spotřebě krmi-
va ve šlechtitelském programu chyběl. Snaha 
SCHP, z.s. o doplnění spotřeby krmiva do šlech-
titelského programu (první výběrové řízení na 
instalaci krmných stanic u chovatelů proběhlo 
v roce 2006) byla vzhledem k nastávající eko-
nomické situaci v chovu prasat v ČR dlouhodo-
bě neúspěšná. Až v roce 2017 se podařilo pro-
sadit (a profinancovat) pilotní projekt, jehož 
cílem je instalace krmných boxů u chovatele 
a vypracování systému sběru dat o spotřebě 
a konverzi krmiva testovaných prasat a sys-
tému odhadu PH pro tyto ukazatele.

Příjem a spotřebu krmiva na jednotku pro-
dukce je možné vyjádřit více ukazateli. Využití 
již dříve zmíněného tradičního ukazatele spo-
třeby krmiva na kg přírůstku (FCR) pro odhad 
PH se ukázalo jako nevhodné, protože selekce 
vede k vysokému příjmu krmiva při vysokém 
nárůstu hmotnosti. Výsledkem je zvýšení pří-
růstku a krmných nákladů (Yi a kol., 2018). 
Vhodnějším ukazatelem se jeví variance (tj. 
variabilita) v příjmu krmiva, která je nezávis-
lá na růstu a složení těla (Luiting, 1998). Tato 
je označována jako reziduální příjem krmiva 
- RFI (Cai a kol, 2008). Všeobecně je žádou-
cí, aby hodnota reziduálního příjmu krmiva 
byla blízá nule až záporná (množství skutečně 
přijatého krmiva je rovné nebo nižší než spo-
třeba předpokládaná). Zařazení tohoto znaku 
do šlechtitelského programu je závislé na jeho 
genetickém založení. Odhadované koeficienty 

dědivosti pro samotný znak „reziduální příjem 
krmiva“ se obecně v literatuře uvádějí v roz-
mezí od 0,13 - 0,49 (Foster a kol., 1983; De 
Haer a de Vries, 1993; Mrode a Kennedy, 1993; 
Labroue, 1995; Von Felde a kol., 1996; Johnson 
a kol., 1999, Cai a kol., 2008; Saintilan a kol., 
2013; 2015). 

V právě probíhajícím pilotním projektu je 
prozatím uskutečněno základní vyhodnocení 
získaných dat, rozbor faktorů, které je ovliv-
ňují a modelování znaků: denní příjem krmiva 
a celkový příjem krmiva za období. Prozatím 
(stav k dubnu 2019) jsou vyhodnocena data 
celkem 165 zvířat – kanečků, majících návazná 
data v ostatních evidencích plemenné knihy, 
z 18 ukončených turnusů. 

Nejsilnější korelace jsou zjištěny mezi den-
ním příjmem krmiva a věkem (94 %), dále 
mezi špekem a špekem korigovaným na 100 
kg (85 %), denním příjmem krmiva a denní 
hmotností (65 %) a mezi příjmem krmiva a vě-
kem (57 %). Silný negativní korelační vztah je 
mezi korigovanou hodnotou špeku a přírůst-
kem (-50 %) nebo přírůstkem v testu (-46 %). 
Střední korelace je mezi záznamy z krmných 
stanic (denní příjem krmiva, denní hmotnosti) 
a přírůstkem (31 a 26 %) nebo přírůstkem v tes-
tu (27 a 22 %). 

Variabilita v denním příjmu krmiva je nej-
lépe vysvětlena průměrnou denní hmotností 
zvířete, dále věkem zvířete, zvířetem jako ta-
kovým, přírůstkem, přírůstkem v testu, turnu-
sem, otcem zvířete, korigovanou výškou špe-
ku a podílem LM. Z toho jako nejdůležitější 
faktory jsou zatím zjištěny: průměrná denní 
hmotnost, věk a zvíře. Předpokládáme, že se 
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zvyšováním počtu měření bude podíl vysvětle-
né proměnlivosti růst. 

Reziduální příjem krmiva (RFI) je odchylka 
mezi skutečným příjmem krmiva a příjmem 
krmiva predikovaným modelovou rovnicí. 
Příjem krmiva zvířete je závislý na potře-
bě energie pro záchovu a produkci. Energie 
potřebná pro záchovu závisí na metabolické 
velikosti těla. Protože růstová křivka zvířat je 
v tomto období života lineární, pak průměrnou 
metabolickou velikost těla může reprezentovat 
aritmetický průměr mezi počáteční a konečnou 
hmotností zvířete za období krmení. Potřeba 
energie na produkci je dána potřebou ener-

gie na nárůst tělesné hmotnosti (přírůstek) 
a na podílu libové svaloviny a tuku, které tento 
přírůstek tvoří. Celkový příjem krmiva u zvířat 
v unifikované testaci by proto měl být modelo-
ván vzhledem k průměrné metabolické velikos-
ti těla za období krmení (lineární růst), nárůstu 
živé hmotnosti za období testu krmení, podílu 
tuku v těle a vzhledem k rozdílné délce testu 
krmení by měl být zohledněn počet dní testu 
krmení nebo konečná hmotnost. Metodika 
pro genetické hodnocení příjmu krmiva bude 
vyvinuta a předána chovatelské praxi v roce 
2020.

5. Konstrukce selekčních indexů
Ve šlechtění prasat se PH znaků zvířat v se-
lektovaných otcovských a mateřských 
populacích kombinují s váhovými koe-
ficienty těchto znaků tak, aby docházelo 
k rovnoměrnému (a žádoucímu) posunu 
populace ke stanovenému šlechtitelskému cíli. 
Vzhledem k tomu, že cílem šlechtění je dosa-
hování zisku (jak genetického, tak i ekonomic-
kého) při stanovení váhových koeficientů se 
nejčastěji vychází z ekonomického významu 
(hodnot) těchto znaků. Ekonomická hodnota 
znaků se proto používá jako měřítko pro vý-
běr znaků pro šlechtění.

5. 1. Ekonomická hodnota znaků 

Z metodického hlediska existuje mnoho přístu-
pů, jak tuto ekonomickou hodnotu znaků sta-

novit. Zjednodušeně je možné metody rozdělit 
na ty, které využívají:
• subjektivní rozhodování šlechtitelů 
• objektivnější přístupy (Wolf a kol., 2007).

První skupina zahrnuje metody, které jsou 
méně objektivní. Šlechtitelé při nich vychází ze 
šlechtitelského cíle a přihlíží k úrovni populací 
konkurenčních šlechtitelských organizací doma 
i v zahraničí. Váhové koeficienty jednotlivých 
znaků tedy určují “subjektivně”. Předpokládá 
se ovšem, že přitom rovněž vycházejí z dlou-
hodobějších prognóz ekonomických, tržních 
a legislativních podmínek a v posledním obdo-
bí rovněž z neekonomického významu znaků 
(welfare, ochrana životního prostředí atd.). 
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Do této skupiny patří také metoda, která je 
v angličtině označována jako “desired gain”. 
Podobně, jako v prvém případě, se vychází ze 
šlechtitelských cílů, které si šlechtitelské orga-
nizace stanovují pro jednotlivé znaky. Zákla-
dem je přesné porovnání šlechtitelského cíle se 
skutečnou úrovní znaků v populaci. Na základě 
toho se určí, jakého genetického zlepšení je 
třeba u jednotlivých znaků dosáhnout. Po-
třebná změna úrovně znaků je pak podkla-
dem pro výpočet váhových koeficientů (Wolf 
a kol., 2007). 

Ve třetím případě se jedná o nejobjektivnější 
metodu, při které je hlavním kritériem dosaže-
ní zisku. Výsledkem je stanovení ekonomické 
váhy (EV) znaku jako změny zisku v produkč-
ním systému (optimálně celém šlechtitelském 
programu od šlechtitelských po užitkové cho-
vy) se změnou užitkového znaku o jednotku. 

Při stanovení EV znaků prasat je navíc po-
třebné zohlednit horizontální členění cho-
vů v rámci hybridizačního programu. Z toho 
vyplývá, že při výpočtu je nezbytné syntetizo-
vat velké množství produkčních a ekonomic-
kých ukazatelů a to vše na různých úrovních 
pyramidální struktury (pro různá plemena 
a hybridní kombinace chova-
ných prasat). V případě, že 
uvedená data za integrovaný 
produkční systém nejsou zce-
la dostupná (což bylo dosud 
platné pro tuzemský chov pra-
sat), velmi důležitým zdrojem 
informací se stávají preferen-
ce šlechtitelů (tj. první metoda 
uvedená výše). Jejich kvalifi-
kovaný odhad umožňuje sta-

novit důležité znaky zvířat, které pak mohou být 
přímo zahrnuty do šlechtitelského cíle. V pří-
padě, že jsou následně k dispozici objektivně 
vypočtené ekonomické váhy znaků, je možné 
preference chovatelů využít ke komplexnější-
mu pohledu na konstrukci šlechtitelského cíle 
a selekčního indexu. Právě proto je následující 
text zaměřen na tyto dva přístupy. 

5. 1. 1. Preference šlechtitelů prasat

Jak již bylo uvedeno, aktuálně platný šlechti-
telský cíl domácí populace prasat je založen na 
produkčních a reprodukčních znacích. Nicmé-
ně, výrobní a ekonomické podmínky pro cho-
vatele prasat se v celé Evropě výrazně mění 
a v šlechtitelských programech hrají kromě „kla-
sických“ znaků stále důležitější roli znaky, které 
umožňují efektivnější využití nákladů a celkově 
vyšší zdravotní a environmentální bezpečnost 
produkce. Jak je uvedený celosvětový trend re-
flektován u domácích šlechtitelů, a které znaky 
by podle nich měly být zohledněny při selekci 
domácí populace prasat (Krupová a kol., 2017) 
je uvedeno v následujícím textu.

Graf 8. Zastoupení šlechtitelů hodnotících 
znak jako důležitý1
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1 Šlechtitelé, kteří dali znaku počet bodů vyšší 
než 0. Znaky: PŘÍR, PŘÍRp, PŘÍRt - průměrný 
denní přírůstek celoživotní, v předvýkrmu nebo 
v testu, SŽ - počet živě narozených selat, SV 
- počet všech narozených selat, SD - počet do-
chovaných selat, VEK - dlouhověkost prasnic, 
KM - kvalita masa, LM - podíl libového masa, 
KK - konverze krmiva, KS – kvalita spermatu, 
PS - počet struků. 

Z preferencí vyplývá, že současná selekční 
kritéria domácí populace prasat (tj. intenzita 
růstu, kvalita jatečného těla a plodnost) na-
dále vyhovují aktuálním potřebám a zájmům 
chovatelské praxe. Šlechtitelé celkově prefe-
rují v průměru 6 znaků u mateřských plemen: 
přírůstek, znaky plodnosti, podíl LM, počet 
struků a se shodným významem konverze kr-
miva a dlouhověkost prasnic. U otcovských 
plemen jsou pak podle chovatelské veřejnos-
ti nejdůležitější 4 znaky: podíl LM, přírůstek 
a konverze krmiva a s menším významem 
kvalita spermatu Kompletní přehled preferencí 
znaků je uveden v grafu 8 a jejich sumarizace 
podle základních skupin znaků v grafu 9.

Graf 9. Preference dle skupin znaků1 u ma-
teřských a otcovských plemen prasat

1 Znaky zahrnuté do skupiny:růst (PŘÍR, 
PŘÍRp, PŘÍRt), reprodukce (SŽ,SV, SD), zdra-
ví (VEK), jatečné (KM, LM), efektivnost krmiv 
(KK), jiné (KS, PS). Celkový součet bodů za 
všechny znaky je 100. Vnitřní kruh platí pro 
mateřská a vnější kruh pro otcovská plemena.

Při pohledu do zahraničí je vidět, že uvedené 
znaky jsou rovněž preferovány např. u cho-
vatelů mateřských plemen prasat v Dánsku 
(Sørensen, 2015) a v Kanadě (Quinton a kol., 
2006). Podobně je tomu u švédských chova-
telů prasat zařazených do konvenčního sys-
tému hospodaření (Wallenbeck a kol., 2015). 
V případě integrovaných produkčních sys-
témů (s výkrmem) klesá význam reprodukce 
téměř na polovinu a naopak podíl znaků růstu, 
např. hmotnost při odstavu a přírůstku) v tom-
to případě roste (Quinton a kol., 2006; Houška 
a kol., 2010). Což je případ i preferencí u do-
mácích šlechtitelů prasat (graf 9). 

Dalšími vlastnostmi, které přispívají ke kom-
plexnosti šlechtitelských cílů (a je to patrné 
i z preferencí šlechtitelů), jsou rovněž kvalita 
masa, nebo mateřské a otcovské vlastnosti, 
jako počet struků a kvalita spermatu (např. 
Hermesch a kol., 2014; Biermann a kol. 2016). 
Zahrnutí těchto znaků u domácí populace bylo 
již dříve doporučeno (Wolf a Smital, 2009). Cí-
lem je, aby spolu s produkčními a reprodukční-
mi znaky byl kladen ekonomicky optimální dů-
raz také na kvalitu spermatu kanců působících 
na inseminačních stanicích. 

V zahraničí je v případě šlechtitelských pre-
ferencí někdy opomíjena specifikace významu 
znaku pro mateřskou a otcovskou populaci. 
V našich podmínkách jsou aktuální preferen-
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ce pro doplňující vlastnosti značně rozdílné. 
Např. co se týče dlouhověkosti a využití kr-
miv, tak rozdílné preference šlechtitelů jsou 
pravděpodobně založeny na předpokladu, že 
dlouhověkost je klíčová především v pozici 
matky a efektivní využití krmiv hraje důležitěj-
ší roli v terminální pozici otcovské populace, 
resp. u finálních hybridů ve výkrmu. Nicméně, 
vzhledem k tomu, že finální hybrid dědí vyu-
žitelnost krmiva od obou rodičů, tak efektivní 
využití krmiv je nezbytné v obou plemenných 
pozicích. Zlepšení dlouhověkosti prasnic zna-
mená nižší pravděpodobnost vyřazení a úhynů 
a celkově tak je vytvořen předpoklad pro efek-
tivnější produkci. 

Graf 10. Průměrné ceny krmných směsí (KS) 
v chovu prasat 

zdroj: SZIF (2019)

Současně je v preferencích reflektována 
celková makroekonomická situace na trzích, 
kde ceny krmiv v posledních letech znovu 
rostou, ale ceny vepřového masa jsou volatilní 
a, dá se říci, nejisté (viz graf 10 a 11). Přiroze-
ným výsledkem je, že do popředí se dostává 

efektivnost využití krmiv. Proti využití těchto 
znaků stojí důsledky spojené s praktickou apli-
kací tohoto znaku mezi selekční kritéria (vyšší 
ekonomická náročnost rutinního sběru a vy-
hodnocení dat). Uvedená „nejistota“ se proje-
vuje v poměrně vysoké variabilitě preferencí, 
které šlechtitelé tomuto znaku dali (v interva-
lu ±10 %). Nicméně, v případě, že by efektiv-
nost využití krmiv byla definována jako nové 
selekční kritérium u obou populací prasat, tak 
dodatečné náklady související s praktickou 
aplikací by v porovnání s hodnotou získaných 
informací nemusely být až tak velké. Např., 
data pořízená z omezeného trvání v čase 
předvýkrmu by v konečném důsledku mohla 
odrážet celoživotní úroveň tohoto znaku, např. 
u rostoucích prasat určených k výkrmu (Her-
mesch a kol., 2014). 

V kombinaci s informacemi z au-
tomatických krmných boxů získa-
nými testováním kanečků na spo-
třebu krmiv v chovech (které jsou 
v současné době u domácí populace 
pilotně získávány) by díky plošně vy-
užívané inseminaci bylo možné údaje 
o individuální spotřebě a využití kr-
miv v praxi verifikovat a využít je tak 
ke spolehlivému genetickému hod-
nocení a následné selekci.
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Graf 11. Průměrné ceny jatečných prasat tř. SEU 

JUT – jatečně upravené tělo.
zdroj: SZIF (2019). 

5. 1. 2. Výpočet ekonomických vah kom-
plexním modelem

Ekonomické váhy v programu ECOWEIGHT

Při přímém výpočtu ekonomických vah (eko-
nomických důležitostí; EV) znaků jsou u nás 
i v zahraničí většinou využívány komplexní 
bio-ekonomické modely. Při jejich konstrukci 
v populaci prasat je nezbytné, aby bylo možné 
vzít v úvahu postavení daného plemene v sys-
tému křížení (Amer a kol., 2014; Hermesch 
a kol., 2014; Wolfová a kol., 2001). Proto byly 
(a stále jsou) vypracovávány různé přístupy 
s jejich následnou aplikací do různých bio-eko-
nomických modelů. Nevýhodou je, že každý 
z těchto programů je vyvinut pro specifické 
podmínky v rámci jedné země nebo pro kon-
krétní komerční chovný program určité spo-
lečnosti. Navíc tyto programy nejsou obecně 
volně přístupné. 

Proto byl v posledních letech ve VÚŽV, 
v. v. i. Praha vyvinut obecný a volně pří-
stupný program EWPIG, který je dosta-
tečně flexibilní pro modelování různých 
systémů chovu prasat od čistokrevné 
plemenitby až po čtyřplemenné křížení 
a umožňuje zohlednit následný projev 
znaků v populaci (Wolf a kol., 2016). Od 
svého vzniku v roce 2016 program pro-
chází neustálým vývojem a zdokonalení-
mi a i díky tomu, že vstupní soubory jsou 

v angličtině, byl již aplikován u populací pra-
sat v zahraničí (např. v Německu). Zařadil se 
tak k ostatním modelům programového balíku 
ECOWEIGHT vyvinutých za posledních téměř 
25 let na našem pracovišti. Pomocí ECOWEI-
GHTu je tak možné vypočíst EV pro 35 znaků 
prasat, pro čtyřicítku znaků dojeného a mas-
ného skotu, pro 35 znaků u ovcí (který je mož-
né plně aplikovat rovněž u koz) a v současné 
době se pracuje na programu pro králiky, kde 
bude předběžně zahrnuto 20 znaků. Program 
pro dojený skot je, co se týče mezinárodního 
využití, zatím nejúspěšnější - byl aplikován 
u populací skotu v téměř 15 zemích (např. Fin-
sko, Francouzsko, Itálie, Estonsko, Slovensko, 
Maďarsko, Brazílie, Austrálie). 

ECOWEIGHT je vzhledem ke své univer-
zálnosti využitelný i k ekonomickým analý-
zám. Podobně jako tomu bylo např. u dojeného 
a masného skotu (Wolfová a kol., 2006, 2007) 
nebo u ovcí a koz (Krupová a kol., 2014, 2018), 
je možné rovněž u prasat hodnotit vliv změ-
ny různých vstupních parametrů (cen, nákladů, 
množství a struktura produkce atd.) na ziskovost 
chovu nebo celého produkčního systému a na 
EV znaků. V modelu je řada voleb, které umož-
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ňují hodnotit různé systémy managementu 
reprodukce (obrat stáda, zabřezávání, způso-
bu připouštění, apod.), odstavu selat (volitelná 
doba odstavu) a způsobu zpeněžování (možnost 
exportu běhounů, různé druhy výkrmu - kastráti, 
kanci, prasnice, různé typy zpeněžování jateč-
ných prasat, apod.). Program je plně použitelný 
taktéž pro alternativní systémy chovu s volným 
ustájením a pastvou prasat.

Modelování produkčního systému

Základem výpočtu EV znaků je zohlednění 
všech dostupných charakteristik plemene 
nebo hybridních kombinací v daném produkč-
ním systému a jeho modelování. Produkční 
systém je popis všech úrovní hybridizačního 
programu s definováním návazností (přecho-
dem genetického materiálu) mezi úrovněmi 
chovu (šlechtění, rozmnožování, užitkové cho-
vy). V modelu produkčního systému se popi-
sují:
• zootechnické parametry (například za-

březávání, brakace na jednotlivých vrzích, 
úbytky úhynem, prodejem apod.) ovlivňu-
jící obrat stáda (základního stáda prasnic 
a kanců a podle úrovně chovu pak kategorií 
odchovu nebo výkrmu),

• aktuální dosahované hodnoty užitkových 
znaků pro tyto kategorie,

• parametry na straně nákladů (ceny krmiv, 
náklady na ustájení, energie, režijní náklady 
apod.)

• parametry výnosů plynoucí ze zpeněže-
ní všech produktů systému (od produkce 
masa s přihlédnutím k systému zpeněžo-
vání, přes prodej plemenných a chovných 
zvířat nebo inseminačních dávek až po pro-
dukci chlévské mrvy). 

Modelováním produkčního systému se rozu-
mí nastavení všech jeho parametrů tak, aby co 
nejvíce odpovídaly reálné situaci.

Základní strukturu integrovaného tříple-
menného produkčního systému zohledněné-
ho při výpočtu EV znaků u tuzemské populace 
prasat znázorňuje obrázek 3. Plemena A a B 
jsou mateřská plemena české bílé ušlech-
tilé (ČBU) a česká landrase (ČL) a pozice C 
reprezentuje plemeno pietrain (PN; podrobněji 
viz Wolfová a kol., 2017; Krupa a kol., 2017). 
V rámci tříplemenného křížení vystupuje v po-
zici C rovněž bílé otcovské (BO) plemeno. 
Vzhledem k podobnosti produkčního zaměření 
jsou EV znaků vypočtené u plemene BO porov-
natelné s plemenem PN. 

Obrázek 3. Struktura integrovaného tříple-
menného produkčního systému prasat

Zdroj: Wolf a kol. (2016)

V případě plemene ČBU je zohledněno 
přibližně 800 vstupních hodnot charakte-
rizujících základní produkční a ekonomic-
ké ukazatele plemene. Jejich počet hovoří 
o komplexnosti modelu a zohlednění všech 
relevantních parametrů, které produkční sys-
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tém a tím i vypočtené EV znaků determinují. 
Podobně tomu je u ostatních plemen – ČL a PN 
využívaných v trojplemenném hybridizačním 

programu prasat v ČR. Průměrné hodnoty zá-
kladních produkčních ukazatelů těchto plemen 
jsou uvedeny v tabulce 11.

Tabulka 11. Průměrné hodnoty základních produkčních ukazatelů napříč celým produkčním 
systémem (od šlechtitelských po užitkové chovy)

Ukazatel 
(jednotka)

BU L BU x L PN

Zabřezávání prasnic (%) 92 92 93 90

Průměrný věk prasniček při prvním opra-
sení (dny)

354 357 357 358

Délka mezidobí (dny) 155 156 156 159

Počet oprasení na prasnici a rok 2,36 2,34 2,34 2,3

Ročná obměna stáda prasnic (%) 47,4 46,8 45,1 50,5

Produkční věk kanců na inseminační 
stanici (měs.)

22 26 - 34

Podíl mladých kanců (%) 23,1 19,6 - 15,4

Podíl prasniček pro křížení (%) 61 - 100 -

Podíl prasnic plemene z počtu prasnic  
v systému křížení (%) 

10,40 4,10 83,00 2,50

Počet všech narozených selat na vrh 
(sele)

13,9 14,3 14,1 11,2

Počet živě narozených selat na vrh (sele) 12,5 13,3 12,6 9,4

Počet dochovaných selat při odstavu na 
vrh (sele)

11,2 11,1 11,2 8,5

Přežitelnost selat při porodu1 (%) 90 93 89 84

Přežitelnost selat do odstavu2 (%) 90 84 89 90

Přežitelnost selat v předvýkrmu (%) 94 94 96 94,2

Celoživotní průměrný přírůstek prasniček 
(g/den)

700 703 711 679

Celoživotní průměrný přírůstek kanečků 
(g/den)

703 709 713 682

Podíl LM u prasniček na konci výkrmu (%) 58,9 59 61 61,4

Podíl LM u kastrátů na konci výkrmu (%) 57,5 57,7 60,2 60,6

1 Podíl počtu živě narozených a všech narozených selat. 2 Podíl počtu dochovaných a živě 
narozených selat.
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Prvním výsledkem programu je struktu-
ra základního stáda prasnic, kanců a jejich 
potomků. Podíl prasnic na jednotlivých re-
produkčních cyklech pro obě mateřská a pro 
otcovské plemeno, který je vypočten jako sta-
cionární stav prasnic (neuvažuje se s navyšo-
váním početnosti základního stáda) je znázor-
něn na grafu 12. Průměrná délka produkčního 
života prasnic (od prvního oprasení do vyřaze-
ní) je u plemene ČBU a ČL 4,98 reprodukčních 
cyklů u plemene PN to je 4,55 reprodukčních 
cyklů. Průměrná délka mezidobí se pohybuje 
od 155 dní (ČBU) do 159 dní (PN), což před-
stavuje v průměru 2,30 (PN) až 2,36 (ČBU) 
oprasení za rok (tabulka 11). 

Graf 12. Struktura stáda1 prasnic dle plemene 
v popsaném produkčním systému

1 Vyjádřená jako % podíl prasnic na jednotli-
vých vrzích. 

 
Výhodou použití bio-ekonomického mode-

lu je, že velmi dobře zachytí „biologii“ daného 
plemene a jeho implementaci ve stávajícím 
(většinou dlouhodobě zaběhnutém a ustále-
ném) produkčním systému. Takto vypočtené 
EV znaků jsou proto stabilní a platné pro delší 
období. Samozřejmě po určitém čase (většinou 
po 5-10 letech) je potřebné EV znaků přepo-
číst a zohlednit tak novou úroveň produkčních 
a ekonomických parametrů chovů. Současně je 
potřebné dodat, že tyto EV znaků reprezentu-
jí průměr za celou populaci. Důvodem je fakt, 
že šlechtění se uskutečňuje celoplošně tj. na 
populační úrovni. Nepochybně existují rozdí-
ly mezi chovy a je možné pro ně vypočíst EV 
znaků tzv. „šité na míru“. Mnohem užitečnější 
pro jednotlivé chovatele je však možnost využít 
program k hledání rezerv s cílem optimalizovat 
stávající produkční systém podniku, případně 
využít získané informace jako podklad pro roz-
hodování. 
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Tabulka 12. Základní ekonomické ukazatele integrovaného produkčního systému

Znak (jednotka) ČBU ČL ČBU x ČL PN

Celkové náklady na prasnici a rok 
(Kč)

89 703 91 637 94 632 66 965

Celkové tržby (Kč) 99 137 95 586 98 898 71 708

Průměrný náklad na kg JUT (Kč) 43,73 40,81 39,22 41,80

Celkový zisk (Kč) 9 434 3 949 4 266 4 743

Zisk na kg JUT (Kč/kg JUT) 0,12 0,01 0,01 0,03

Celková ziskovost (%) 11 4 5 7
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Základní ekonomické ukazatele vypočte-
né pro integrovaný produkční systém jsou 
uvedeny v tabulce 12. Ziskovost je zde pre-
zentována jako rozdíl mezi sumou všech tr-
žeb a nákladů ze čtyř základních kategorií: 
zvířat základních stád, předvýkrmu, výkrmu 
a odchovu mladých plemenných a chovných 
zvířat. Celkově je v každé části integrovaného 
produkčního systému dosažen pozitivní 
ekonomický výsledek, i když po přepočtu na 
kg JUT je zisk minimální. Vzhledem k nízké 
základní ceně při nadprodukci jatečných prasat 
v Evropě v předchozích letech je pro české 
producenty vepřového masa obtížné udržet 
konkurenceschopnost bez odpovídajících 
vládních podpor. 

Marginální EV znaků

Marginální ekonomické váhy znaků (tabulka 
13) vyjadřují změnu ekonomického výsledku 
(tj. nákladů i tržeb) produkčního systému způ-
sobeného změnou úrovně znaku o jednu jed-
notku (tj. o jedno živě narozené sele, o 1 gram 
přírůstku atd.). Marginální váhy jsou vyjádřeny 
v peněžních jednotkách (v našem případě Kč) 
na jednotku znaku na prasnici a rok. 

Dle očekávání je důležitost reprodukčních 
znaků u mateřských plemen vyšší než u ot-
covského plemene. Například, zvýšení počtu SŽ 
o jedno sele ve vrhu u plemene ČBU zlepší eko-
nomický výsledek o 462 Kč na prasnici a rok. 

Tabulka 13. Marginální EV znaků na prasnici a rok (Kč/jednotku znaku)

Znak (jednotka) ČBU ČL PN

Celoživotní přírůstek prasat (g/d) P 4,46 11,10 23,18

Počet SŽ (sele) M 462 1 029 39

Přežitelnost selat při porodu (0,1 %) M 69,2 154 4,8

Přežitelnost selat do odstavu (0,1 %) M 68,0 151 4,3

Věk prasniček při prvním připuštění (d) P -0,77 -0,28 -0,15

Zabřezávání prasniček (0,1 %) P 7,77 1,36 0,62

Zabřezávání prasnic (0,1 %) P 35,9 72,1 1,8

Přežitelnost selat v předvýkrmu (0,1 %) P 60,0 138 269

Přežitelnost prasniček a kanečků po předvýkrmu 
(0,1 %)

P 125 239 480

Produkční délka života prasnic (počet oprasení) M 142 303 15

Jatečná výtěžnost (0,1 %) P 168 413 841

Podíl LM (0,1 %) P 107 256 500

Konverze krmiva - předvýkrm (kg krmiva/kg pří-
růstku)

P -892 -2 092 -4 154

Konverze krmiva - výkrm (kg krmiva/kg přírůstku) P -2 405 -5 847 -11 924

P – znak přímý, M – znak maternální
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Naproti tomu u plemene BO by byl roční eko-
nomický efekt nižší - pouze 39 Kč na prasnici. 
U otcovského plemene PN mají mnohem vyšší 
význam znaky související s kvalitou masa (vý-
těžnost, podíl LM) a s konverzí krmiva. 

Jak je vidět, v případě konverze krmiva 
a věku prasniček při prvním zapuštění jsou 

EV znaků záporné. Je to podmíněno vlastní 
definicí EV, která zohledňuje 

efekt při zvýšení 
z n a k u 

o jednu jednotku tj. o 1 kg krmiva a 1 den 
v odchovu. V obou případech dochází ke vzni-
ku dodatečných nákladů na krmení a u věku 
prasniček rovněž k růstu ostatních náklado-
vých položek (pracovní, fixní, odpisy, veterinár-
ní atd.) na daný den. Výsledkem je zvýšení ná-
kladů na produkci běhounů, výkrmu i chovných 
prasnic. Z tabulky jsou na první pohled patrné 
velmi vysoké hodnoty u obou konverzí krmiva 
v porovnání s ostatními znaky. Při převodu jed-
notek konverze krmiva na hodnoty, které jsou 
dosažitelné šlechtěním v reálném čase (např. 
10g na kg přírůstku) by tyto ekonomické váhy 
představovaly 120 Kč a 24 Kč na prasnici a rok. 

Vyšší EV zlepšení konverze krmiv (a dalších 
přímých znaků) u otcovského plemene je způ-
sobena faktem, že většina výkrmových prasat 
je produkována v komerčních chovech a že 
polovina genů těchto zvířat pochází přímo od 

kanců otcovského plemene. Vzhledem k vy-
soké produkci inseminačních dávek u těchto 

kanců, má každý kanec vysoký počet reali-
zovaných potomků, tj. má vyšší kumulaci 
svých genů v jatečných zvířatech, než je 
tomu u kanců mateřských plemen. Na-
proti tomu maternální znaky kanců ot-

covských plemen jsou realizovány pouze 
u prasniček potřebných k obnově stáda 
v malých nukleových chovech těchto ple-

men. Tyto znaky proto mají u otcovských 
plemen z ekonomického hlediska malý vý-

znam (i když z hlediska obrátkovosti je jejich 
přínos určitě nezanedbatelný).

Relativní EV znaků 

Marginální EV znaků jsou stanoveny 
na jednotku znaku, což usnadňuje 
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jejich pochopení a současně ověření správnosti 
výpočtu. Na to, aby bylo možné EV znaků vzá-
jemně porovnat, je potřebné vyjádřit je v pro-
centech tj. jako relativní podíl EV daného 
znaku na celkovém ekonomickém významu 
všech hodnocených znaků. Suma relativních 
EV všech znaků u každého plemene pak tvoří 
100 %. K přepočtu se využívá genetická smě-
rodatná odchylka jednotlivých znaků. Princip 
spočívá v tom, že se zohlední skutečný gene-

tický posun, který v daném znaku může nastat. 
Např. zvýšení celoživotního PŘÍR prasat o 1 g 
bude z praktického hlediska určitě jednodušší, 
než zvýšení produkčního věku prasnic o jeden 
reprodukční cyklus. Relativní EV jsou proto 
dobrým prostředkem pro výběr znaků k další 
selekci zvířat. Relativní EV znaků pro plemena 
prasat zařazená v programu CzePig jsou uvede-
ny v tabulce 14. 

Tabulka 14. Relativní EV znaků vyjádřené v %

Znak ČBU ČL PN

Celoživotní přírůstek prasat P 5,2 5,4 9,3

Počet SŽ M 11,7 11,9 0,36

Přežitelnost selat při porodu M 6,3 6,5 0,16

Přežitelnost selat do odstavu M 9,6 10 0,23

Věk prasniček při prvním připuštění P 0,39 0,07 0,02

Zabřezávání prasniček P 2,3 0,18 0,07

Zabřezávání prasnic P 10,1 9,3 0,19

Přežitelnost selat v předvýkrmu P 8,51 9,1 14,3

Přežitelnost prasniček a kanečků po předvýkrmu P 17,7 15,8 25,5

Produkční délka života prasnic M 1,9 2,0 0,07

Jatečná výtěžnost P 6,5 6,8 17,2

Podíl LM P 3,2 3,6 6,9

Konverze krmiva - předvýkrm P 4,5 5,1 6,7

Konverze krmiva - výkrm P 12,2 14,3 19,2
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Ekonomicky nejvýznamnějším znakem 
u mateřských i otcovských plemen je pře-
žitelnost prasniček a kanečků po skončení 
předvýkrmu a konverze krmiva ve výkrmu. 
U mateřského plemene následují znaky zdraví 
a plodnosti tj. počet SŽ a zabřezávání pras-
nic v těsném závěsu se znaky přežitelnosti 
selat (a to při narození, do odstavu a v obdo-
bí předvýkrmu). Naproti tomu u otcovských 
plemen následují znaky související s produkcí 
a kvalitou finálních (výkrmových) prasat, tj. ja-
tečná výtěžnost, přežitelnost selat v předvý-
krmu a intenzita růstu. Přibližně polovinu vý-
znamu jmenovaných znaků dosahují podíl LM 
a konverze krmiva u selat v předvýkrmu.

Relativní váhy znaků u všech tří plemen sou-
hrnně podle základních skupin znaků, tj. růst, 
plodnost, zdraví, jatečné znaky a konverze kr-
miv jsou uvedeny v grafu 13. Rozdílnost v EV 
znaků mezi plemeny se potvrdila i při jejich re-
lativních hodnotách. Souhrnná relativní váha 
maternálních znaků na celkovém významu 
všech hodnocených znaků je u mateřského 
plemene přibližně 40 %, u plemene otcovské-
ho to je jenom 1 %. Naopak u otcovského ple-
mene výrazně dominují znaky přímé (99 %). 

Graf 13. Relativní EV základních skupin zna-
ků1 podle plemene 

1Růst (celoživotní přírůstek a věk prasniček 
při prvním připuštění), plodnost (oplodněnost 
prasnic a prasniček, počet živě narozených se-
lat, přežitelnost selat při narození a do odsta-
vu), zdraví (produkční věk prasnic, přežitelnost 
prasat během předvýkrmu a po předvýkrmu), 
jatečné (jatečná výtěžnost, podíl LM) a krmivo 
(konverze krmiva během předvýkrmu a ve vý-
krmu).

EV pro počet struků a kvalitu spermatu

Počet struků a kvalita spermatu jsou posled-
ní znaky, pro které máme u domácí populace 
mateřských a otcovských plemen prasat vypo-
čtené EV (Krupa a kol., 2019). Na úvod je po-
třebné říct, že z celosvětového pohledu EV pro 
tyto znaky, a to konkrétně pro kvalitu sperma-
tu, byly dosud vypočteny pouze v jedné práci 
(González-Peña a kol., 2015). 

Motivací pro výpočet EV těchto znaků je 
praktický zájem o šlechtění na tyto znaky. 
Bio-ekonomický model programu EWPIG (Wolf 
a kol., 2016) je proto nyní rozšířen o tuto mož-
nost. V případě kvality spermatu se, podobně 
jako je tomu u genetických parametrů, po-
zornost zaměřuje na 4 kvalitativní ukazatele: 
objem spermatu, koncentrace spermií, podíl 
aktivních spermií a podíl abnormálních sper-
mií. Marginální EV těchto znaků vypočtené 
pro integrovaný produkční systém (popsaný 
v předchozím textu) jsou uvedené v tabulce 
15. Vzhledem k pozici plemen v rámci hybri-
dizačního programu je EV pro počet funkčních 
struků počítána pouze u mateřských plemen 
prasat. 
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Marginální EV pro počet funkčních struků 
zohledňuje rozdíl v nákladech mezi přirozeně 
a uměle dochovanými selaty (tj. v období do 
odstavu) a následný rozdíl v nákladech mezi 
těmito selaty (běhouny) až do konce výkrmu. 
Předpokládá se u nich totiž rozdílná intenzita 
růstu po odstavu. Marginální EV znaků kvality 
spermatu představují úsporu v nákladech na 
inseminaci prasnic. Vychází se přitom z před-
pokladu, že při vyšší kvalitě spermatu je možné 
vyprodukovat vyšší počet stejně kvalitních in-
seminačních dávek a tudíž náklad na produkci 
jedné inseminační dávky (a tím i její cena) klesá.

Graf 14. Relativní EV základních skupin znaků1 
po zohlednění počtu struků a kvality spermatu

1Růst (celoživotní přírůstek a věk prasniček 
při prvním připuštění), plodnost ♀ (oplodněnost 
prasnic a prasniček, počet živě narozených se-
lat, přežitelnost selat při narození a do odsta-
vu, počet funkčních struků), plodnost ♂ (objem 
spermatu, koncentrace spermií, podíl aktivních 
spermií a podíl abnormálních spermií), zdra-
ví (produkční věk prasnic, přežitelnost prasat 
během předvýkrmu a po předvýkrmu), jatečné 
(jatečná výtěžnost, podíl LM) a krmivo (konver-
ze krmiva během předvýkrmu a ve výkrmu).

Relativní ekonomický podíl těchto znaků na 
celkovém významu všech hodnocených znaků 
(produkční, funkční, jatečné a efektivnost vyu-
žití krmiv) je uveden v grafu 14. Počet funkč-
ních struků představuje 3,6 % z celkového 
významu všech znaků hodnocených u mateř-
ských plemen. Relativní EV pro 4 znaky cha-
rakterizující kvalitu spermatu se podílí 2 % 
u mateřských a 8 % u otcovského plemene. 
Proto by nové šlechtitelské cíle (a optimálně 
i nová selekční kritéria) měly zahrnovat počet 
funkčních struků u mateřských plemen a kva-
litu spermatu u otcovských plemen (tím jsou 
potvrzené preference pro tyto znaky u domá-
cích šlechtitelů).

Tabulka 15. Marginální EV pro počet funkčních struků a kvalitu spermatu (v Kč/jednotku 
znaku na prasnici a rok) 

Znak (jednotka) ČBU ČL PN

Počet funkčních struků (struky) 218,73 94,62 –

Objem spermatu (ml) 0,282 12,924 0,667

Koncentrace spermií (103 buněk/
mm3)

0,180 12,206 0,436

Motilita (%) 1,026 17,540 2,487

Podíl abnormálních spermií (%) -0,872 -10,770 -2,128
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5. 2. Současný selekční index (CPH) prasat

Aktuálně platný selekční index tuzemské po-
pulace prasat zařazené v programu CzePig byl 
definován v roce 2005 a vychází ze stanove-
ných šlechtitelských cílů. U mateřských ple-
men prasat jsou v celkové plemenné hodnotě 
(CPH) zastoupeny znaky: PŘÍR (40 %), podíl LM 
(5 %) a počet SŽ (55 %). U otcovských plemen 
je podíl u obou produkčních znaků (PŘÍR a LM) 
stejný, tj. 50 %. Zastoupení těchto znaků v CPH 
bylo stanoveno na základě předem určeného 
významu jednotlivých znaků šlechtiteli (tj. me-
toda č. 1 popsaná v předchozím textu). Hlav-
ním důvodem pro použití tohoto postupu byl 
především nedostatek informací potřebných 
pro výpočet skutečné ekonomické hodnoty 
pomocí bio-ekonomických modelů. 

Aktuální vzorce CPH jsou: 

kde index OTC u CPH označuje otcovská 
plemena a indexy u PH se vztahují na znaky 
přírůstek od narození do konce polního testu 
(PŘÍR), podíl LM a počet SŽ na vrh od druhého 
vrhu. Výpočet CPH pro plemeno ČBU se liší od 
vzorce pro plemeno ČL z důvodu odlišnosti 
genetických parametrů těchto plemen. 
Přehodnocení genetických a ekonomických 
parametrů by mělo být ve šlechtění prasat 
uskutečněno po 5–10 letech.

5. 3. CPH – aktuální selekční efekt

Aktuální selekční odezva (na prasnici a ge-
nerační interval) ve znacích šlechtitelského 
cíle je u mateřské populace prasat žádoucí 
jak u počtu SŽ (+0,105 selat), tak u přírůst-
ku (+13,50 g) se zachováním podílu LM na 
současné úrovni (+0,02 %). I když je při selek-
ci mateřských plemen prasat podíl znaku re-
produkce v indexu nejvyšší, uvedený pozitivní 
fenotypový a genetický trend se v posledních 
generacích mírně zpomaluje (Krupa a kol., 
2016; graf 15). Šlechtění na počet SŽ může být 
spojeno s nárůstem podílu mrtvě narozených 
selat a s nárůstem ztrát selat do odstavu (Se-
renius a kol., 2004; Su a kol., 2007). Přestože 
v ČR není z fenotypových výsledků trend zvy-
šujících se ztrát potvrzen, počet SD roste tro-
chu pomaleji než počet narozených selat (např. 
+17 % oproti +13 % u plemene ČBU; viz graf 
15). 

Graf 15 Fenotypový trend ve velikosti vrhu 
mateřských plemen prasat1

ČBU – červená čára, ČL – modrá čára. 
Zdroj: vlastní výpočty z databáze Svazu chova-
telů prasat, z.s.
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Mezidobí (MD), které je v současnosti u ma-
teřských plemen prasat na úrovni 149-154 
dnů, má praktický dopad z hlediska obrát-
kovosti stáda a je rovněž definováno jako 
důležitý znak reprodukce u 13 % chovatelů 
zařazených do programu CzePig (Krupová 
a kol., 2017a). Z rutinního genetického hod-
nocení délky MD (které začalo v roce 2012; 
Wolf, 2012) navíc vyplývá mírně kladná (tj. 
nepříznivá) genetická korelace tohoto znaku 
s velikostí vrhu. Průměrné MD se u mateřských 
plemen zařazených ve šlechtitelských chovech 

povedlo v posledních letech zkrátit o 4 dny na 
152 dnů. Vzhledem ke kladné korelaci sou-
časných selekčních kritérií a délky MD bude 
s velkou pravděpodobností hlavním důvodem 
zlepšení chovatelské péče o prasnice a man-
agement chovu. Naopak, z genetického hle-
diska dochází k mírnému, ale postupnému pro-
dlužování MD a to o 0,07 dne na prasnici za 
generační interval (nepřímá selekční odezva). 
Z ekonomického hlediska tím dochází ke ztrátě 
téměř 7 Kč/prasnici za generaci.

5. 4. Reprodukční index (RI) prasat

Nárůst odhadovaných PH pro reprodukční zna-
ky (3 znaky pro velikost vrhu a mezidobí) způ-
sobuje komplikace v praktickém rozhodování 
šlechtitelů při selekci. Z tohoto důvodu je pro 
chovatele vytvořen dílčí reprodukční index 
(reproindex; RI), který tyto reprodukční zna-
ky zahrnuje. Šlechtitelským cílem je zlepšovat 
počet živě narozených selat (SŽ) a mezidobí 
(MD). Ke konstrukci RI jsou využity genetické 
parametry znaků a jejich EV (tabulka 16).

Graf 16. Podíl znaků (%) v selekčním indexu 
reprodukce dle varianty A až D1

1 Index A, B a C – kombinace znaků tak, aby 
byla v daném RI maximalizována selekční ode-
zva. Index D – podíl znaků v RI na základě pre-
ference šlechtitelů.

Tabulka 16. Ekonomické váhy (EV) a genetické parametry reprodukčních znaků

Znak EV GSD SV SŽ SD MD

SV - - 0,390 0,937 0,859 0,050

SŽ 620 0,790 - 0,420 0,959 0,027

SD - - - - 0,350 0,028

MD -105 1,300 - - - 0,220

EV vyjádřené v Kč/jednotku znaku/prasnici a reprodukční cyklus, GSD - genetická směrodatná 
odchylka znaků, genetické korelace znaků (nad diagonálou) a spolehlivost odhadu PH znaků 
(na diagonále). 
zdroj: vlastní výpočty z databáze Svazu chovatelů prasat, z.s.
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Při stanovení váhových koeficientů znaků 
v RI jsou vytvořeny 4 varianty (viz graf 16). 
V indexech A až C jsou k aktuálně používané-
mu znaku (počet SŽ) postupně přidávány další 
reprodukční znaky a podíl zastoupení znaků je 
stanoven tak, aby byla dosažena maximální 
selekční odezva ve znacích cíle. Poměr znaků 
v indexu D je navržen šlechtiteli. 

Výsledná selekční odezva (genetická a eko-
nomická) podle varianty indexu je uvedena 
v tabulce 17. Selekční odezva ve znaku po-
čet SŽ je u všech variant selekčního indexu 
RI kladná a pohybuje se v intervalu od 0,167 
do 0,208 selat na prasnici a za rok. Podobně 
u MD je zjištěna požadovaná selekční odezva 
tj. snižování počtu dnů mezidobí (od -0,010 do 
-0,031 dne na prasnici a rok). Podobný feno-
typový trend v počtu SŽ je u domácí popula-
ce prasnic zaznamenán v předchozím období 
(+0,155 selete na prasnici a rok).

Zvyšování počtu selekčních kritérií pro zna-
ky velikosti vrhu (tzn. zahrnutí počtu SŽ, SV 
a současně SD v indexech B a C) má pozitivní 

vliv na zvyšování selekční odezvy ve velikosti 
vrhu a současně na spolehlivost RI (viz tabul-
ka 17). Mírný pokles je zaznamenán jen u dél-
ky MD, kde se selekční odezva mírně snižovala 
z -0,03 na -0,01 dne/prasnici a rok. 

Nejvyšší selekční odezva (jak genetická 
tak i ekonomická) je ve velikosti vrhu zjiště-
na u indexů C a D. V indexu C je zastoupení 
znaků optimalizováno právě s cílem dosáhnout 
maximálního selekčního efektu, spolehlivost 
tohoto indexu je však mírně nižší než u indexu 
D. Důvodem je zastoupením znaků v daném RI 
a spolehlivostí, s jakou jsou jejich PH v populaci 
odhadovány. Oba indexy přinášejí požadovaný 
selekční efekt, a proto jsou v praxi aplikova-
telné. Na základě rozhodnutí šlechtitelů je jako 
finální verze RI, která je využívána k praktické 
selekci, vybrána varianta D tj. s rovnoměrným 
podílem znaků velikosti vrhu a 10 % pro délku 
MD. Relativní vyjádření pro reprodukční index 
TOP RI je od roku 2019 pravidelně publikován 
v podkladech pro hodnocení zvířat.

Tabulka 17. Selekční zisk ve znacích šlechtitelského cíle mateřských plemen prasat dle 
varianty RI 

Varianta RI1

Selekční zisk (na prasnici a rok) Spolehlivost 
RI (%)genetický (sele / dny) ekonomický (Kč)

SŽ MD SŽ MD

A 0,167 -0,031 245 7,7 40,4

B 0,191 -0,025 280 6,2 52,0

C 0,207 -0,020 303 4,9 60,2

D 0,208 -0,010 305 2,5 66,6

1Varianty selekčního indexu RI jsou uvedeny v grafu 16. 
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6. Perspektivy šlechtění do budoucna
V oblasti šlechtění domácí populace prasat 
bude v nejbližších letech potřebné především:
• reagovat na zvyšující se reprodukční užit-

kovost prasnic a na potřebu stabilizace 
nebo zmírnění nežádoucího trendu v indi-
viduálních porodních hmotnostech selat 
a na další zlepšování mateřského chování 
prasnic,

• revidovat stávající modely pro odhady pro-
dukčních a reprodukčních znaků z důvodu 
zlepšení struktury dat: např. ve čtyřznako-
vém modelu mateřských plemen zohled-
nit opakovatelnost u počtu živě narozených 
selat, což povede k vyšší stabilitě modelu,

• více reflektovat hodnocení plnění poža-
davků na propojenost dat v systému tes-
tace tak, aby plemenná hodnota zvířat 
v populaci byla vzájemně ještě více porov-
natelná,

• inovovat používané selekční indexy za-
hrnutím nově sledovaných znaků (počtu 
struků u mateřských plemen a individuální 
spotřeby krmiva u obou skupin plemen), 
v dlouhodobějším horizontu pak zohlednit 
změnu systému stávajícího genetického 
hodnocení na genomické,

• hledat řešení pro problematiku zákazu 
kastrace nejen v oblasti technologie nebo 
managementu chovu, ale i na poli šlech-
tění. Odrazovým můstkem budou výsledky 
analýz u zvířat pocházejících z programu 
CzePig, které v současnosti probíhají v rám-
ci výzkumných projektů.

Nezbytným předpokladem ke splnění výše 
uvedených priorit (perspektiv) v oblasti 
šlechtění je však především stálost ekonomic-
kého zázemí chovu prasat. Za kolektiv autorů 
přejeme chovatelům, aby se naplnily jejich 
představy o zhodnocení produkce a o celkové 
stabilizaci celého odvětví chovu prasat v České 
republice.
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