
alelu zpÛsobující dan˘ znak, aÈ uÏ
se jedná o bezrohost ãi dvojí
osvalení), ale rovnûÏ vidíme, Ïe
jalovice je heterozygotního geno-
typu pro dvojí osvalení a tudíÏ
bychom se pfii tvorbû pfiipafiova-
cího plánu mûli vyhnout b˘kÛm,
ktefií dvojí osvalení rovnûÏ pfiená-
‰ejí.

V produkãních indexech jí nej-
lépe vy‰la mléãnost, excelentní
hodnota 8,1 (její plná sestra má 
v genomickém hodnocení do-
konce hodnotu 10), vynikající te-

lení 7,4, nadprÛmûrn˘ pfiírÛstek
6,7 (coÏ potvrzují 
i její vlastní v˘sled-
ky), ov‰em v neutrál-
ních hodnotách zÛ-
stal rozvoj osvalení 
a kostry (5,5, respektive 4,1),
schopnost porodu potom na
úrovni 3,3, coÏ je pomûrnû
nízká hodnota. V morfolo-
gick˘ch indexech pfii
odstavu zÛstala jalovice
opût v hodnotách neu-
trálních, o nûco lépe jí

potom vy‰ly ‰ífiky tûla, osvalení
k˘ty a horní linie. Zamûfiíme-li se
pouze na konãetiny, potom vyvá-
Ïenost pfiedních a zadních konãe-
tin a jejich solidnost zÛstala na
nízk˘ch hodnotách 2,6 a 2,7. 
V indexech chování vy‰la vynika-
jící hodnota 7,4, coÏ ostatnû mohl
chovatel potvrdit i na v˘stavû,
jalovice je extrémnû klidná,
snadno ovladatelná, zúãastnila se
i soutûÏe junior t˘mu, coÏ její
v˘sledek z genomiky jen potvr-
zuje. Matefisk˘ index je na úrovni
4,7, tedy prÛmûrná hodnota. Mor-
fologické indexy po odstavu
potvrzují opût o nûco hor‰í kon-
ãetiny: 3,6 funkãnost zadních
konãetin, 4,2 pohyblivost. Na
druhé stranû funkãnost strukÛ je
mírnû nadprÛmûrná. 

Shrneme-li si tyto údaje, které 
o jalovici máme, do návrhu pfiipa-
fiovacího plánu, potom hledáme
b˘ka, kter˘ nepfiená‰í dvojí osva-
lení, zlep‰uje rámec a dal‰í cha-
rakteristiky rozvoje kostry jako je
délka tûla, dále zlep‰ovatele kon-
ãetin a pfiedev‰ím takového b˘ka,
kterého mÛÏeme bez obav pustit
na jalovice. Jen pro zajímavost, 
v leto‰ní sezonû byla jalovice pfii-
pu‰tûna Calogerem, sexovan˘m
na jalovice. Díky svému genetic-
kému zaloÏení mléãnosti s ní cho-
vatel rovnûÏ poãítá jako s moÏ-
nou budoucí dárkyní embryí.

Druh˘m dnes hodnocen˘m zví-
fietem je kráva Eyale, která byla
importována z Francie jako jalo-
vice, kombinace Pinay x Populair,
v souãasné dobû je na ãtvrtém
teleti. Tuto krávu jsme vybrali 
i pfiesto, Ïe nepochází pfiímo 
z chovu pana Ing. Zuzánka, ale je
moÏné u ní demonstrovat, jak
genomika skuteãnû potvrzuje 
i produkãní vlastnosti krávy, 
o které jiÏ díky jejím telatÛm
nûjaké informace máme; pfii roz-
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Genomické hodnocení GD Scan
vyuÏívá moderní biotechnologie
aplikované v hodnocení zvífiat 
a následnou selekci a umoÏní
chovateli poznat genetické zalo-
Ïení zvífiete jiÏ v raném vûku. 

Chovatelé plemene charolais si
na klubovém jednání konaném
dne 9. února 2017 mohli vyslech-
nout pfiedná‰ku pana Patricka
Reversé, která se t˘kala pfiedsta-
vení genomického hodnocení zví-
fiat GD Scan (pfiedná‰ka vãetnû
pfiekladu je volnû ke staÏení na
webov˘ch stránkách âSCHMS). GD
Scan je jiÏ od minulého roku
dostupn˘ i pro chovatele v âR,
tudíÏ jsme se rozhodli pfiipravit
pro vás ãlánek tématicky navazu-
jící na v˘‰e zmínûnou pfiedná‰ku
a pfiiblíÏit vám, jak vlastnû praco-
vat s v˘sledky, které chovatel pro
svou plemenici obdrÏí. KaÏd˘
v˘sledek obsahuje informace 
o genetickém zaloÏení bezro-
hosti, dvojím osvalení, ovûfiení
pÛvodu zvífiete a 21 hodnocen˘ch
ukazatelÛ, genomick˘ch markerÛ.
NíÏe si tyto konkrétní v˘sledky
rozebereme.

K porovnání jsme vybrali dvû
konkrétní zvífiata – jalovici, která je
na poãátku reprodukce, a krávu, 
o jejímÏ potomstvu jiÏ nûjaké
informace máme. Obû jsou v cho-
vu pana Ing. Jana Zuzánka z Ber-
nartic, prvního chovatele z âR,
kter˘ genomické hodnocení zvífiat
GD Scan vyzkou‰el a dále vyuÏívá
ve ‰lechtûní a selekci jalovic ãi
v˘bûru budoucích dárkyní embryí.

Zaãneme dvouletou jalovicí
Andûla ze Statku ET. Jalovice
pochází z embryotransferu, kom-
binace Ciel x Impair, tedy kombi-
nace b˘kÛ, jejichÏ geny velice
v˘raznû ovlivnily mléãnost fran-
couzské charolaiské populace
(matkou jalovice a jejích 3 sester 
v chovu pana Ing. Zuzánka je
Ravissante, plná sestra b˘ka
Pinay). Jalovice Andûla ze Statku
ET vyhrála kategorii dvoulet˘ch
jalovic na Charolais show v Lysé
nad Labem v fiíjnu 2016. Její kom-
pletní genomické hodnocení je
uvedeno v tabulce ã. 1 a rovnûÏ
znázornûno v grafickém zobra-
zení. 

Jalovice mûla prÛmûrn˘ denní
pfiírÛstek od narození do 120 dnÛ
1449 g, do 210 dnÛ 1263 g, do 365
dnÛ 1241 g. Její hmotnosti byly

následující: 39 kg pfii narození, 
213 kg ve 120 dnech, 319 kg ve 
210 dnech a 494 kg v roce. Pfii line-
árním hodnocení byla hodnocena
celkem 70 body (10 za hmotnost,
8 za v˘‰ku tûla, 7 za délku). BûÏnû
bychom o této jalovici mûli na
poãátku reprodukce pouze v˘‰e
uvedené informace. Po genomic-
kém hodnocení GD Scan v‰ak mÛ-
Ïeme pracovat s údaji, které by-
chom bûÏnû získali aÏ po nûkolika
letech, napfi. mléãnost, schopnost
porodu apod. 

Rozeberme-li si jednotlivé v˘-
sledky, zamûfiíme se nejprve na
genetick˘ status – jedná se o ro-
haté zvífie, coÏ zde znaãí +/+ 
(+ znamená, Ïe zvífie nepfiená‰í

Jak ãíst hodnocení GD Scan aneb jak pracovat Jak ãíst hodnocení GD Scan aneb jak pracovat 
s v˘sledky genomické anal˘zys v˘sledky genomické anal˘zy

Tab. č. 1: Kompletní genomické hodnocení
jalovice Anděla ze Statku ET

Anděla ze Statku ET (Ciel x Impair)
Genetický status

Sans Cornes (bezrohost) +/+ (R)

Culard (dvojí osvalení) mh/+ 

Produkční indexy

Nai g (telení) 7,4

Cr g (přírůstek) 6,7

Vel g (schopnost porodu) 3,3

Lai g (mléčnost) 8,1

DM g (rozvoj osvalení) 5,5

DS g (rozvoj kostry) 4,1

Morfologické indexy při odstavu

DMDos g (osvalení hřbetu) 4,6

DMarM g (osvalení kýty) 5,1

DSLon g (délka těla) 4

DSLar g (šířky těla) 5,9

DSGab g (celkový rámec) 4,1

Mufle g (mulec) 5,8

AAv g (vyváženost předních končetin) 2,7

AAr (vyváženost zadních končetin) 2,6

Rec g (horní linie zad) 5,6

Indexy chování

Comp g (chování k člověku) 7,4

IM g (mateřský instinkt) 4,7

Morfologické indexy po odstavu

LoM g (vemeno v průběhu života) 5

FoT g (funkčnost struků) 6,3

SolAr g (funkčnost zadních končetin) 3,6

Loc g (pohyblivost) 4,2

Tab. č. 2: Kompletní genomické hodnocení
krávy Eyale

Eyale (Pinay x Populair)
Genetický status

Sans Cornes (bezrohost) +/+ (R)

Culard (dvojí osvalení) mh/+ 

Produkční indexy

Nai g (telení) 6,9

Cr g (přírůstek) 6,6

Vel g (schopnost porodu) 5,8

Lai g (mléčnost) 7,3

DM g (rozvoj osvalení) 7,6

DS g (rozvoj kostry) 6,1

Morfologické indexy při odstavu

DMDos g (osvalení hřbetu) 7,1

DMarM g (osvalení kýty) 6,9

DSLon g (délka těla) 6,2

DSLar g (šířky těla) 7

DSGab g (celkový rámec) 7,2

Mufle g (mulec) 6,9

AAv g (vyváženost předních končetin) 4,7

AAr (vyváženost zadních končetin) 4,9

Rec g (horní linie zad) 4,8

Indexy chování

Comp g (chování k člověku) 5,8

IM g (mateřský instinkt) 6,2

Morfologické indexy po odstavu

LoM g (vemeno v průběhu života) 4,8

FoT g (funkčnost struků) 2

SolAr g (funkčnost zadních končetin) 5,4

Loc g (pohyblivost) 5,9

❒  Anděla ze Statku ET, chovatel – Ing. Jan Zuzánek, Bernartice

❒  Grafické znázornění genomických
indexů jalovice Anděla ze Statku ET

❒  Grafické znázornění genomických
indexů krávy Eyale
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boru genomického hodnocení se
oproti jalovici mÛÏeme zamûfiit
pfiedev‰ím na matefiské vlast-
nosti. Jak jiÏ bylo zmínûno v˘‰e,
kráva je nyní na ãtvrtém teleti 
(1 b˘ãek, 3 jaloviãky), prÛmûrné
hodnoty z odchovan˘ch telat
jsou: 51 kg porodní hmotnost,
214 kg 120 dní, 330 kg 210 dní, 524
kg v roce. Pfii posledním váÏení
váÏila kráva 964 kg, mûfiila 
156 cm, byla hodnocena celkem
76 body (10 v˘‰ka tûla, 10 hmot-
nost, 7 délka tûla). Její kompletní
genomické hodnocení naleznete
v tabulce ã. 2 taktéÏ v grafickém
znázornûní.

Opût si rozebereme v‰echny její
v˘sledky. Genetick˘ status je
stejn˘ jako u jalovice, tedy jedná
se opût o rohaté zvífie, coÏ samo-
zfiejmû chovatel jiÏ ví, neboÈ bez-
rohost je dominantní vlastností 
a tudíÏ nelze pfiedávat skrytou
vlohu (kaÏdé zvífie s alespoÀ 1 ale-
lou pro bezrohost je skuteãnû
fenotypovû bezrohé). Kráva je
pfiena‰eãkou dvojího osvalení,
oznaãení mh/+. 

U krávy Eyale nalezneme ve
v˘sledcích produkãních indexÛ
velice pfiíznivou hodnotu mléã-
nosti 7,3 (coÏ uÏ máme potvrzeno
i hmotnostmi jejích telat na 120ti
dnech pfiesahujícími 200 kg), rov-
nûÏ je vynikající rozvoj osvalení
7,6 (tuto vlohu pak kráva pfiedává
dál, v‰echny její dcery v chovu
jsou velice dobfie osvalené),
mírnû nadprÛmûrn˘ rozvoj kostry
6,1, stejnû jako nadprÛmûrné
telení 6,9 a pfiírÛstek 6,6 (poten-
ciál dobrého pfiírÛstku je opût
potvrzen i na jejím potomstvu,
kdy jalovice bez pfiíkrmu dosahují

naprosto bez problémÛ hodnot
1300–1400 g dennû). Schopnost
porodu je mírnû nad prÛmûrem
5,9. Morfologie pfii odstavu se
obecnû pohybuje ve vynikajících
hodnotách kolem 7, pfiedev‰ím
celkov˘ rámec 7,2 (opût potvr-
zeno i z vlastního mûfiení a 156 cm
v kfiíÏi), ale i v ‰ífikách 7 ãi 7,1 osva-
lení hfibetu. Opût naráÏíme na
prÛmûrné konãetiny 4,7 a 4,9. 
V indexech chování najdeme hod-
notu 5,8 za chování k ãlovûku a 6,2
za matefisk˘ instinkt. Morfolo-
gické indexy po odstavu potvrzují
i pozorování chovatele, tedy prÛ-
mûrné vemeno bûhem Ïivota
(hodnota 4,8), a velice nízkou
funkãnost strukÛ 2 (kráva má
opravdu silné, pomûrnû dlouhé
struky). Funkãnost zadních kon-
ãetin je prÛmûrná 5,4 a pohybli-
vost lep‰í, 5,9.

Shrneme-li v‰echny tyto znalo-
sti, do pfiipafiovacího plánu hledá-
me b˘ka s dobr˘mi konãetinami,
se slu‰n˘m mlékem, lehãími poro-
dy, nepfiena‰eãe dvojího osvalení,
kter˘ v‰ak podpofií velk˘ rámec 
a slu‰n˘ pfiírÛstek. Opût pro zají-
mavost, letos byl vybrán Fronsac.

Na tûchto dvou konkrétních
pfiípadech jsme se snaÏili pfiede-
v‰ím vyzdvihnout informaãní
hodnotu, kterou GD Scan pro Vás,
pro chovatele, má a jak˘m zpÛso-
bem mÛÏe zjednodu‰it tvorbu
pfiipafiovacího plánu se zamûfie-
ním na konkrétní vlastnosti. 
V dobû, kdy jsme obdrÏeli první
GD Scany ãesk˘ch zvífiat, bylo
nesmírnû zajímavé porovnávat jiÏ
známé v˘sledky u krav s konkrét-
ními hodnotami genomick˘ch
markerÛ. Ov‰em u jalovic tato

informaãní hodnota je‰tû vzrÛstá
– podle GD Scanu mÛÏete vybrat
jalovice vhodné do obratu stáda,
mÛÏete je mezi s sebou porovná-
vat dle vybran˘ch vlastností, je
moÏné se vyvarovat budoucích
problémÛ – viz napfi. u Andûly ze
Statku nízká hodnota indexu pro
schopnost porodu 3,3, nebo 
problémÛ s dvojím osvalením 
v homozygotním genotypu. 

Tvorba pfiipafiovacích plánÛ je
poté o to jednodu‰‰í, Ïe v‰ichni
b˘ci z produkce Genes Diffusion,
a to nejen ti nové generace geno-
miky, ale i star‰í, na potomstvu
provûfiení, mají v˘sledky GD Scanu
hotové, a tedy zamûfiení a v˘bûr
správného b˘ka mÛÏe b˘t na-
prosto pfiesnû zacílen dle Ïádoucí
vlastnosti. U star‰ích b˘kÛ jsou
pak genomické hodnoty zaãle-
nûny do v˘poãtu klasick˘ch ple-
menn˘ch hodnot jako je IFNAIS,
ISEVR, IVMAT apod. ZáleÏí na mífie
provûfiení b˘ka, zda jiÏ má naro-
zené potomstvo, b˘ky ve v˘krmu,
otelené dcery apod. 

GD Scan v‰ak v této podobû
opût nezÛstane, jen v posledních
2 letech byl roz‰ífien o nové vlast-
nosti (morfologické indexy pfii
odstavu, DM a DS) a jeho v˘voj
stále pokraãuje, neboÈ ve Francii
jiÏ pracují na dal‰ích ukazatelích
pfiedev‰ím ve vztahu ke zdraví
zvífiete ãi reprodukci, která má
nepopirateln˘ dopad na eko-
nomiku chovatele.
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Více informací k jednotliv˘m
markerÛm, co která vlastnost
shrnuje, jak se odebírají vzorky
apod. naleznete na na‰ich ães-
k˘ch webov˘ch stránkách
www.gdscan.cz. Cena za kom-
pletní GD Scan (tedy 21 marke-
rÛ, status bezrohosti a dvojího
osvalení, ovûfiení pÛvodu po-
mocí SNP, které by od poloviny
roku 2017 mûlo b˘t plnû vyuÏi-
telné i zde v âR) ãiní pro cho-
vatele 2000 Kã. Máte-li jak˘koliv
dotaz ãi pfiipomínku, neváhej-
te se na nás obrátit.




