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CÍL PROJEKTU 

Ověřit a ekonomicky optimalizovat novou laboratorní metodiku stanovení důležitých lokusů 

barevných variant u koní pro praktické použití v chovech 

 

POSTUP ŘEŠENÍ 

Řešení projektu probíhalo podle časového a věcného harmonogramu plánu aktivit 

schváleného v krycím listu projektu po celé období řešení. V počáteční etapě byl proveden 

sběr a příprava vzorků biologického materiálu pro validaci metodiky. Využili jsme vzorky 

DNA starokladrubských a huculských koní, které byly uloženy v genobance laboratoře 

molekulární genetiky a shromáždili čerstvé vzorky žíní různých plemen koní od soukromých 

chovatelů. Celkem bylo do testování metodiky zahrnuto 134 koní, hřebců i klisen s různými 

fenotypy plášťového zabarvení.   

V dalším období probíhala příprava pro zavedení a optimalizaci metodiky SNaPshot podle 

dostupné zahraniční literatury a současně jsme testovali vhodnost různých metod izolace 

genomové DNA z chlupových váčků koní. Celkem jsme ověřili v průběhu řešení šest 

izolačních metod, které umožňuje současné technické vybavení laboratoře. Dalšími kritérii 

výběru byla cena za jednotlivou izolaci, kvalita a dlouhodobá skladovatelnost DNA a časová 

náročnost postupu. 

Následující dlouhodobá fáze řešení projektu byla věnována rozšíření metodiky a ověření její 

funkčnosti pro genotypování barevných lokusů u jedinců různých barev. Pro účely komplexní 

metodologie stanovení alel a jejich kombinací byly analyzovány především lokusy pro barvy 

obvyklé u plemen chovaných v ČR. Ty tvoří především geny MC1R (lokus Extension) a 

Aguti (lokus ASIP) pro základní zbarvení hnědá, černá a ryzá.  Dále gen SLC45A2 (lokus 

Cream) pro ředící zbarvení – fenotypy buckskin, palomino, smoky black, cremello, perlino a 

smoky cream a gen SLC36A1 (lokus Champagne) pro ředící zbarvení amber, gold a classic 

champagne.  A v neposlední řadě i geny KIT (lokusy Tobiano a Sabino) a EDNRB (lokus 

Overo)  pro bílo - strakatá zbarvení. Dosažené výsledky stanovení genotypů  byly validovány 

dalšími nezávislými molekulárně genetickými metodami jako PCR-RFLP a Sangerovo 

sekvencováni a porovnávány také s reálným fenotypem zbarvení. Optimalizovaná metodika je 

navržena jako otevřený systém, tzn. že je možné v budoucnu testovat  další rozšíření spektra 

barevných lokusů. 

V poslední etapě řešení jsme provedli přípravu patentové ochrany a odeslali jsme 2 přihlášky 

průmyslových užitných vzorů k posouzení na ÚPV. Zároveň, v rámci komercionalizace 

produktu byla chovatelská veřejnost seznámena s možnostmi nové metodiky genotypování 

barev koní formou odborných článků a oznámení v tištěném periodiku i na specializovaných 

webových serverech. Řešitelský tým také provedl odhad vyhodnocení materiálních a osobních 

nákladů potřebných pro genotypování sady vzorků novou metodikou, který je východiskem 

pro tvorbu ekonomicky optimalizované nabídkové ceny analýzy. 

Během řešení došlo ke změně řešitelského týmu. Vzhledem k odchodu Ing. Svatoňové na 

mateřskou dovolenou se řešitelem projektu stala Ing. Kyseľová. 

  



 

 

DOSAŢENÉ VÝSLEDKY 

Dosažené výsledky projektu jsou detailně rozvedeny v jednotlivých periodických zprávách. 

Zde uvádíme souhrn hlavních získaných výsledků: 

1. Metoda izolace DNA z chlupových váčků  

 

Nejvhodnějšími alternativními metodami purifikace genomové DNA podle zvolených 

kritérií je použití kitu MagMAX DNA Multisample Kit (ThermoFisher Scientific) na 

principu vazby DNA na paramagnetické partikule a kitu AllGene Clinic SV (Bohemia 

Genetics) na principu vazby DNA na silikonovou membránu. Výtěžek u obou metod 

je dostatečný, DNA je kvalitní (OD ratio) a lze jí dlouhodobě uchovávat. Obě metody 

izolace jsou kompatibilní s navazující analýzou barevných lokusů SNaPshot.  

 

2. Optimalizace a rozšíření metodiky genotypování barev 

 

V průběhu řešení byla vyvinuta specifická metodika, která je složena z 

kombinovaného postupu multiplexní polymerázové řetězové reakce (PCR) v DNA 

cykléru a minisekvenování SNaPshot v automatickém kapilárním sekvenátoru DNA 

pomocí fluorescenčně značených oligonukleotidů. Tato metodika umožňuje současné 

testování barev až u sedmi lokusů (Extension, Aguti, Cream, Champagne, Tobiano, 

Overo, Sabino) a tím výrazně zlevňuje postup oproti jednotlivým stanovením. 

Fluorescenční signály přečištěných PCR produktů jsou porovnány s komerčně 

dodávaným velikostním standardem a vyhodnocení výsledných genotypů podle 

kombinace detekovaných alel je umožněno programem GeneMapper v. 4.1.  Barevné 

mutace pro bílou barvu na lokusu Grey, jejíž příčinou je složitější chromozomální 

přestavba se ukázala pro multiplexní reakci jako nevhodná a její analýza musí probíhat 

zvlášť. Nicméně lokus Grey bude i nadále standartní součástí nabídky pro chovatele 

v rámci zvýhodněného balíčku analýz barev ve VÚŽV, v.v.i. (Czerneková: 

Kombinace pro detekci G alely syntaxinu 17 u koní Užitný vzor CZ 26420 U1. 

3.2.2014.). 

 

3. Příprava patentové ochrany a start komercionalizace produktu 

 

Krycí list projektu předpokládal dosažení následujících dokumentovaných výsledků 

v průběhu řešení:  

 

 Příprava a podání užitného vzoru 

 Zveřejnění informace o inovované metodice v odborném tisku a na 

specializovaných webových serverech 

Přehled výsledků 

Uţitné vzory 



 Řešitelský tým podal přihlášku užitného vzoru, který byl po rešeršním řízení 

přijat a je evidován v databázi užitných vzorů na ÚPV Praha: 

J. KYSELOVÁ, M. JOCHOVÁ, V. CZERNEKOVÁ, K. JEČMÍNKOVÁ  

Sada pro stanovení  alelických variant genů ovlivňujících zbarvení u koní 

Užitný vzor CZ 30816 U1. ÚPV Praha 03.07.2017 

Příloha1 

 

 Během řešení projektu vznikl ještě další výsledek, vhodný pro podání k právní 

ochraně, který původně naplánován nebyl. Přihláška (PUV 2017 – 33879) 

užitného vzoru ze dne 3.7. 2017 je nyní v rešeršním řízení na ÚPV Praha:  

V. CZERNEKOVÁ, J. KYSELOVÁ  

Kombinace pro detekci alel To/to genu tobiano u koní 

 

Časopis Jezdectví 
 

 KYSELOVÁ, J., CZERNEKOVÁ, V., JEČMÍNKOVÁ, K., SVATOŇOVÁ-

JOCHOVÁ, M. 2017. Potřebujete testovat geny pro zbarvení vašeho koně? 

Aneb nové možnosti ve VÚŽV, v.v.i., Praha – Uhříněves. Jezdectví 65, 8: 36-37 

Příloha 2 

Propagační materiály 

 Propagační brožura a propagační list VÚŽV, v.v.i. Genetické testy barevných 

lokusů koní. Služba chovatelům a majitelům koní. Ve spolupráci s oddělením 

Propagace vědy a výzkumu (p. I. Bečková). Volně budou k dispozici 

odborníkům a chovatelům ve veřejně přístupném prostoru budovy VÚŽV, 

v.v.i., a na zemědělských výstavách (Země živitelka v Českých Budějovicích, 

TechAgro Brno) a ke stažení na internetových stránkách VÚŽV  

Přílohy 3 a 4 

 

Internet 

 

 Specializovaný server pro chovatele a jezdce Equichannel: KYSELOVÁ, J., 

SVATOŇOVÁ-JOCHOVÁ, M., CZERNEKOVÁ, V.,  JEČMÍNKOVÁ, K.,  

Jak se určují genetické predispozice pro barvy u koní aneb molekulárně 

genetické testy pro chovatele a majitele koní a jejich zdravotní význam 

http://www.equichannel.cz/jak-se-urcuji-geneticke-predispozice-pro-barvy-u-

koni 

 

 VÚŽV, v.v.i. Uhříněves: Genetické testy barevných lokusů koní. Nabídka 

služby genotypování barev pro chovatele 

http://www.vuzv.cz/index.php?p=aktuality&site=default&article_id=642 

 

 

4. Cenový odhad stanovení  

 

Při odhadu - tvorbě ceny za genetický test pro chovatelskou sféru jsme vycházeli 

především z ceny za spotřební materiál a z osobních nákladů. Podle rozsahu zakázky 

(počet vzorků a lokusů) můžeme dosáhnout zlevnění testu o 20-40% v porovnání 

s českými firmami působícími na zdejším trhu. 

http://www.equichannel.cz/jak-se-urcuji-geneticke-predispozice-pro-barvy-u-koni
http://www.equichannel.cz/jak-se-urcuji-geneticke-predispozice-pro-barvy-u-koni
http://www.vuzv.cz/index.php?p=aktuality&site=default&article_id=642


 

 

KOMENTÁŘ K NÁKLADŮM 

Náklady projektu byly vynaloženy v souladu se schváleným krycím listem: 

• Položka osobní náklady byla použita na úhradu osobních nákladů pracovníků 

podílejících se na řešení projektu podle výše jejich pracovního úvazku. Nedočerpání 

osobních nákladů bylo ovlivněno dlouhodobou pracovní neschopností 2/3 řešitelského 

týmu především v roce 2017. V tomto ohledu pak bylo postupováno dle doporučení 

oddělení Koordinace vědy a výzkumu VÚŽV, v.v.i. Ačkoliv osobní náklady 

vyčerpány nebyly, přesto byly plněny všechny plánované aktivity a výstupy projektu  

• Výdaje na služby byly čerpány na komerční syntézu a dodávku fluorescenčně 

značených oligonukleotidů a výdaje patentové kanceláře Mgr. H. Jirkalové spojené 

s podáním přihlášek průmyslových užitných vzorů a se zveřejněním odborného článku 

v časopise Jezdectví. Z důvodu podání 2 přihlášek užitných vzorů a vysokých 

správních poplatků byly výdaje na služby v roce 2017 přečerpány.  

• Položka ostatní náklady byla čerpána v průběhu celého období řešení především na 

nákupy reagencií, spotřebního materiálu a položky pro automatický kapilární 

sekvenátor, které byly využity pro izolační postupy, optimalizaci výsledné metodiky a 

archivaci vzorků DNA. V roce 2017 nebyla celá položka ostatních nákladů vyčerpána, 

vzhledem k tomu, že jsme využili ještě zůstatky reagencií z předchozího roku a volné 

prostředky byly přesunuty do kategorie služby    

• Položka nepřímých nákladů pak byla použita v souladu s předpisy organizace – 

veřejné výzkumné instituce VÚŽV,v.v.i. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1  

Sada pro stanovení  alelických variant genů ovlivňujících zbarvení u koní (užitný vzor) 

Příloha 2 

Potřebujete testovat geny pro zbarvení vašeho koně? Aneb nové možnosti ve VÚŽV, v.v.i., 

Praha – Uhříněves. (kopie – sken článku v Jezdectví) 

Příloha 3 

Genetické testy barevných lokusů koní (sken Propagační brožura) 

Příloha 4 



Genetické testy barevných lokusů koní (sken Propagační list) 


