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Metodika hodnocení růstu masného skotu v chovech 

J.Přibyl., J. Přibylová, L. Vostrý 

VÚŽV Uhříněves 7.11.2007 

 

Souhrn  

Metodika zahrnuje přípravu podkladových souborů, vlastní stanovení plemenné hodnoty a 

přípravu výstupních sestav genetického hodnocení jedinců masného skotu pro vlastnosti 

průběh porodu, hmotnost při narození, ve věku 120, 210 a 365 dnů. Plemenná hodnota je 

stanovena metodou Animal model (individuální model jedince) s maternálním efektem 

souběžně pro všechny vlastnosti a  plemena v kontrole užitkovosti (Multi breeds, Multi traits). 

Vstupními údaji jsou záznamy kontroly užitkovosti z jednotlivých chovů a původy zvířat 

vedené ČSCHMS. Rozsah databází postupně narůstá, v současnosti zahrnuje 225.875 

záznamů o průběhu porodu, 226.777 o porodní hmotnosti, 98.049 o hmotnosti ve věku 120 

dnů, 100.511 ve věku 210 dnů, 40.099 o roční hmotnosti a 304.185 záznamů o původech 

zvířat.     

 

Klíčová slova:  masná plemena, polní test, plemenná hodnota, maternální efekt, animal model   

 

Methodology of growth’s evaluation of beef breeds in the herds 

 

The procedure covers preparation of input data sets, estimation of breeding value and 

preparation of output sets of genetic evaluation for beef cattle for traits calving easy, weight at 

the birth and at the age 120, 210 and 365 days. Breeding value is estimated by the method 

Animal Model with Maternal effects, simultaneously for all trait and all breeds in production 

recording (Multi breeds, Multi traits). Input data are records from particular herds and 

information about pedigree administered by Czech Association of Breeders of Beef Cattle 

(ČSCHMS). The size of databases gradually increase, presently include 225 75 records about 

calving easy, 226 777 about weight at the birth, 98 049 about weight at the age 120 days,  

100 511 at the age 210 days, 40 099 at the age one year and 304 185 pedigree records about 

animals.     

 

Key words:  beef breeds, field test, breeding value, maternal effect, animal model  
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1  Cíl metodiky a dedikace 

Na základě zákona je odhadem plemenné hodnoty u všech druhů hospodářských zvířat 

pověřena společnost Plemdat. 

Metody používané v provozu jsou buď výsledkem vývoje přímo v této organizaci, nebo 

převzaté od výzkumných pracovišť. 

Cílem této metodiky je vypracovat postup celostátního odhadu plemenné hodnoty 

masného skotu na základě údajů z kontroly užitkovosti v chovech.  

 

Metodika je výstupem z projektu Mze ČR 0002701401. 

 

 

2      Vlastní metodika 

2.1   Úvod  

Chov masného skotu bez tržní produkce mléka je v ČR poměrně mladé výrobní 

odvětví, které se rozvíjí především od roku 1990. Špičkové chovy čistokrevných masných 

plemen a jejich kříženců z převodného křížení jsou v kontrole užitkovosti (KU), která 

zahrnuje přibližně 25.000 krav a veškeré jejich potomstvo. KU provádí a databáze v 

návaznosti vede ČSCHMS. Celkem je v KU podchyceno 12 masných plemen skotu. 

Růst je základní vlastnost, která se projevuje v hospodárnosti chovu a je podkladem 

pro výběr jedinců do plemenitby. Výběr však je nutné provádět na základě co nejpřesnějšího 

odhadu předpokládané genetické hodnoty jedince, která se dědí na potomstvo. K tomu slouží 

plemenná hodnota.   

Růst a plodnost jsou významně ovlivněny maternálním efektem. U masného skotu se 

předpokládá, že ještě ve věku 18 měsíců má významnou úlohu. Je proto třeba vzít v úvahu při 

hodnocení jedinců jak přímé, tak maternální genetické efekty (Alenda et al. 1980, Willham 

1980, Boldman et al. 1991, Waldron et al. 1993, Lee and Pollak 1997, Hagger 1998, 

Dodenhoff et al. 1998, 1999,  Diop et al. 1999, Choi et al. 2000, Legarra et al. 2003). Dále je 

nutno vzít v úvahu i trvalé mateřské prostředí, které není dědivé a působí úchylku od 

genetického založení (Janss et al. 1994, Quintanilla et al. 1999, Muniz et al. 2002).  

Průběh porodu je často hodnocen prahovými modely (King et al. 1993, Wiggans et al. 

2002). Jeho spolehlivost se zvyšuje, je-li souběžně hodnocen s korelovanou porodní 

hmotností (Ramirez-Valverde et al. 2001). 

Vývoj spěje k společnému hodnocení více vzájemně korelovaných vlastností pomocí 

metody Multi-traits Animal model (Crump et al. 1994). Jednotlivé, vzájemně korelované 
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vlastnosti při společném hodnocení se navzájem podporují a výsledné hodnocení je přesnější. 

Hodnocenými vlastnostmi ve stádech jsou v závislosti na KU většinou,  průběh porodu, 

hmotnosti porodní, ve věku 4 měsíců, při odstavu, v roce, ve věku 400 dnů, ve věku 

18měsíců, hloubky tuku a svalů na hřbetě a obsah libového masa. Při hodnocení se zohledňuje 

skupina vrstevníků ve stádě (nejčastěji jako třídy stáda-roku-období) (SRO), vícečetné 

porody, pohlaví váženého zvířete, stáří při vážení, kalendářní měsíc narození, stáří matek a 

způsob křížení (Hoon and Chesnais 1994, Klei et al. 1996, Robinson 1996, Groeneveld et al. 

1997). Nombre et al. (2002) porovnával u masného skotu Multi-traits model s modelem 

prokládané růstové křivky pomocí náhodné regrese. 

Často je nutno navzájem porovnávat více plemen a jejich kříženců, neboť si tvoří ve 

stádech navzájem vrstevníky a pochází po stejných plemenících, což vyžaduje zahrnout do 

hodnocení i heterozní efekty (Gregory et al. 1991, Arnold et al. 1992, Woodward et al. 1992, 

Cantet and Fernando 1995, Jakobsen et al. 1996, Klei et al. 1992, 1996, Elzo and Wakeman 

1998, Přibyl et al. 2000, Jakubec et al. 2003, Legarra et al. 2003). 

Pracujeme se smíšenými modely, ve kterých jsou zahrnuty efekty, které nejvíce 

ovlivňují naměřené veličiny. Je nutné rozhodnout, které efekty použít jako pevné, a které jako 

náhodné. Především u společného SRO jsou názory rozporné, Grotheer (1996) u masného 

skotu a Wolf et al. (2001) u prasat, se přiklánějí k náhodným efektům. 

Obecně se způsoby hodnocení uváděné jednotlivými autory shodují. Naměřené 

hodnoty jsou „očišťovány“ od vlivu pevných efektů prostředí -  skupiny vrstevníků ve stádě, 

pohlaví telete, stáří matky, genetické skupiny jedinců, heterozních efektů. Dále jsou 

zohledněny náhodné efekty – navzájem korelované přímé a maternální genetické efekty 

jedince a trvalé mateřské prostředí. Používají se Multi-traits modely, které zvyšují 

spolehlivost odhadu genetického založení jedince. 

Pro odhad plemenné hodnoty jsou nutné populačně-genetické parametry (Meyer 1994, 

Ferraz et al. 2002, Ortiz, Peňa et al. 2002, Oyama et al. 2002, Rosales-Alday et al. 2002, 

Szabo et al. 2002). Hodnoty těchto parametrů významně závisí na zvoleném matematicko-

statistickém modelu a hodnoceném souboru. Rozpětí uváděná v literatuře jsou značná.  

2.2   Příprava souborů  

Soubory pro hodnocení jsou připraveny ČSCHMS ve formátu DBF. Navazují na 

způsoby označování jedinců, skupin a vlastností podle pravidel ČSCHMS. Jedná se celkem o 

5 souborů, které zahrnují celou databázi kontroly užitkovosti včetně minulých let.  Soubory 

jsou dále zpracovávány pomocí programu v jazyce SAS (priprav.sas). V průběhu zpracování 
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jsou u jednotlivých položek ověřovány popisné statistiky – průměry, proměnlivost, nejmenší a 

nejvyšší hodnoty a četnosti zastoupení v jednotlivých třídách. 

 

A) Průběh porodu (PLHOPP.DBF) 

tele 1-6  (pouze numerické údaje, přečíslovaný údaj od jedničky podle 

plemenné knihy, aby všichni jedinci ve všech navazujících souborech 

byli vedeni pod stejným číslem, bez ohledu na to, jaké postavení v té 

které generaci zaujímá) 

otec 7-12   (přečíslovaný údaj v souladu s číslem telete) 

matka, která tele odchovala13-18 (vlastní matka/příjemkyně, 

přečíslovaný údaj v souladu s číslem telete) 

země původu 19-21 

plemeno telete 22-23 

plemeno otce 24-25 

plemeno matky, která odchovala tele 26-27  (vlastní matka/příjemkyně) 

číslo chovu28-37  

pohlaví telete 38-39 

skupina vrstevníků, ve které je tele hodnoceno 40-45 (připraveno ČSCHMS) 

datum narození  46-53 

věk matky při otelení (pořadí otelení) 54-55 

hmotnost při narození kg 57-58 

obtížnost porodu (třídy 1 až 4)  59; 

 

B) Hmotnost 120 (PLHO120.DBF) 

Formát a položky souboru jsou shodné s (A), pouze poslední položka je nahrazena: 

hmotnost ve věku 120 dnů  59-61;   

 

C) Hmotnost 210 (PLHO210.DBF) 

Formát a položky souboru jsou shodné s (A), pouze poslední položka je nahrazena: 

hmotnost ve věku 21 dnů  59-61;   

 

D) Hmotnost 365 (PLHO365.DBF) 

Formát a položky souboru jsou shodné s (A), pouze poslední položka je nahrazena: 

hmotnost ve věku 365 dnů  59-61;   
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Řádky u jednotlivých souborů s nevěrohodnými údaji: 

 průběh porodu        mimo rozpětí 1 až 4, 

nebo hmotnost při narození        mimo rozpětí   20 až   80 kg, 

  nebo hmotnost ve věku 120 dnů mimo rozpětí   80 až 280 kg, 

nebo hmotnost ve věku 210 dnů mimo rozpětí 150 až 450 kg, 

nebo hmotnost ve věku 365 dnů mimo rozpětí 200 až 750 kg,  

jsou zapsány pro každý vstupní soubor a každou hodnocenou vlastnost do chybových souborů 

a poskytnuty ČSCHMS ke kontrole. 

 Pokud shází označení telete, plemeno telete, pohlaví nebo skupina vrstevníků, údaj se 

vyřadí. Pokud schází plemeno matky, předpokládá se plemeno = 5. 

 

Pro následné zpracování je stanoveno omezení: 

Jestliže průběh porodu       je mimo rozpětí     1 až    4, 

nebo hmotnost při narození        je mimo rozpětí   15 až   80 kg, 

  nebo hmotnost ve věku 120 dnů je mimo rozpětí   70 až 280 kg, 

nebo hmotnost ve věku 210 dnů je mimo rozpětí 150 až 450 kg, 

nebo hmotnost ve věku 365 dnů je mimo rozpětí 200 až 800 kg,  

považuje se hodnota za chybnou a nahradí se chybějícím údajem (tečkou).  

 

E) Původy (PUV.DBF) 

tele 1-6 

otec 7-12 

matka 13-18 (skutečná matka, která předala vlohy na potomka) 

plemeno telete 19-20 

plemeno otce 21-22 

plemeno matky 23-24  (plemeno skutečné matky, která předala vlohy na potomka) 

 

Jedná se o trojice čísel. Pro každého jedince je v souboru založen vlastní řádek. Každý 

jedinec se v souboru může vyskytovat vícekrát, jednak jako tele a zároveň u jiného telete jako 

rodič. Kombinací těchto trojic lze sestavit rodokmen o libovolném počtu generací předků. 

V souboru jsou uvedeny i původy matek, co odchovaly tele (příjemkyně). 

 Pokud se číslo telete shoduje s rodičem, je rodič považován za chybný údaj a nahrazen 

tečkou. Podobně při shodě otce a matky je matka považována za chybný údaj a nahrazena 
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tečkou. Dále je ověřováno, zda stejné číslo rodiče se nevyskytuje u některého telete 

v postavení matky a u jiného telete v postavení otce. Řádky s těmito nevěrohodnými údaji 

jsou zapsány do chybových souborů a poskytnuty ČSCHMS ke kontrole. 

 

Soubor užitkovostí (UŽITKOVOST) 

 Údaje o hmotnosti při narození ze souborů (A) až (D) jsou spojeny podle čísla telete, 

aby se tele vyskytovalo v konečném souboru pouze jednou. Jestliže údaje pro stejné zvíře, 

které mají být v navazujících souborech shodné se neshodují, má přednost údaj ze souboru 

pro nižší věk. Rovněž skupina vrstevníků je určena podle souboru s nižším věkem. 

 Jednotlivé vlastnosti jsou podle čísla telete spojeny pro všechny vlastnosti každého 

jedince do řádku: 

  1) tele 

  2) matka  

  3) trvalé mateřské prostředí  

  4) pohlaví telete 

  5) skupina vrstevníků podle průběhu porodu 

  6) skupina vrstevníků podle hmotnosti při narození 

  7) skupina vrstevníků podle hmotnosti ve věku 120 dnů 

  8) skupina vrstevníků podle hmotnosti ve věku 210 dnů 

  9) skupina vrstevníků podle hmotnosti ve věku 365 dnů 

10) heterozygotnost telete  

11) heterozygotnost matky  

12) věk matky 

13) průběh porodu 

14) hmotnost při narození 

15) hmotnost ve věku 120 dnů  

16) hmotnost ve věku 210 dnů 

17) hmotnost ve věku 365 dnů 

18) rok narození; 

 

 Matka (položka 2) a trvalé mateřské prostředí (položka 3) jsou čísla matky, která 

odchovala tele, pokud se jedná o ET čísla příjemkyně. Pokud údaj chybí, přiřadí se pro 

výpočet vnitřní číslo odlišné od ostatních zvířat a předpokládá se, že „matka“ je plemene = 5 

s třídou věku = 4.   
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Pohlaví telete (4) je sloučeno do 4 tříd, které vyjadřují pohlaví a četnost telat při 

porodu. 

Chovatelské označení pohlaví 1, 2, 3, 5 a 7 je sloučeno do třídy 2 (býček), 

     4, 6, 17, 18 a 20        do třídy 4 (býček, vícečetný porod), 

       8, 9, 11, a 13        do třídy 8 (jalovička), 

    10, 12, 15, 16 a 19       do třídy    10 (jalovička,     - // -        ), 

    14        vyřazeno. 

 

Heterozygotnosti telete a matky (10 a 11)  jsou stanoveny na základě plemenné 

příslušnosti. Nabývají hodnot od 0  do 1 podle stupně křížení, pro jedince (tele, nebo matku) 

křížence F1 = 1 (100% projev heteroze), pro F11 = 0,5 ...atd...., pro čistokrevného jedince = 0. 

  

Věk matky (12) je sloučen do 4 tříd.   

Chovatelské označení  věku matky       třída   3, 

1 a 4  je sloučeno  do třídy   4, 

5, 6 a 7   do třídy   5,  

chybějící věk, 2, 8 a 9   do třídy   8. 

 

Jestliže průběh porodu (13) chybí a pohlaví = 1, potom je dosazen průběh porodu = 3. 

 

Roky narozeni (18) do 1985 jsou vzhledem k počtu případů sloučeny do jiné třídy  

 

Aby výpočet lépe postupoval ke konečnému řešení, jsou jednotlivé hodnocené 

vlastnosti přenásobeny koeficienty tak, aby všechny měly přibližně stejnou proměnlivost: 

průběh porodu   * 200, 

hmotnost při narození  *   10, 

hmotnost ve věku 120 dnů *     2,  

hmotnost ve věku 210 dnů *     1,5, 

hmotnost ve věku 365 dnů  *     1.  

Pro následné stanovení plemenné hodnoty jsou chybějící údaje nahrazeny nulami a nuly 

funkční, jako je například podíl heterozygotnosti jsou  nahrazeny zanedbatelně malým číslem 

0,00001. 
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Soubor původů (PŮVODY) 

 K jedincům v souboru s užitkovostí (tele, matka, trvalé mateřské prostředí) jsou podle 

vstupního souboru (E) přidány 3 generace předků. U této 3. nejvzdálenější generace předků 

jsou jedinci zařazeni podle plemenné příslušnosti do skupin neznámých rodičů. Pro každého 

jedince je v souboru věta se 4 položkami: 

1) jedinec 

2) otec 

3) matka 

4) koeficient 

  

U nejvzdálenější generaci předků jsou skuteční rodiče nahrazeni skupinou podle 

plemenné příslušnosti.   

Koeficient (4) vyjadřuje zda u daného jedince jsou oba rodiče skuteční (koef. = 1), či 

jeden z nich je nahrazen skupinou (koef. = 2), či oba jsou nahrazeni skupinou (koef. = 3). 

 

2.3   Výpočet plemenné hodnoty  

Plemenná hodnota je stanovena metodou Animal model v návaznosti na podkladový 

soubor UŽITKOVOST pro všechny jedince zahrnuté v souboru PŮVODY. Pro vlastní 

výpočet plemenné hodnoty jsou soubory UŽITKOVOST a PŮVODY společně přečíslovány, 

aby úrovně každého efektu byly v nepřetržité řadě a začínaly od 1. Nové číslo telete, matky a 

trvalého mateřského prostředí v souboru UŽITKOVOST souvisí se stejným označením 

v souboru PŮVODY. Výpočet plemenné hodnoty je iterativním způsobem postupného 

upřesňování výsledku podle zadané konečné požadované přesnosti (E*10
-17

) dle programu 

BLUP90IOD (Tsuruta et al. 2001). Výpočet je pod operačním systémem linux. 

Metoda hodnocení byla vyvinuta a ověřena na několika zkušebních příkladech (Přibyl 

et al. 2000, 2002, 2003, Vostrý et al. 2004). Konečný postup je víceplemenné hodnocení 

vícerozměrným modelem (Multi-breeds, Multi-traits) s maternálním efektem podle modelové 

rovnice:  

   Y = ROK + SRO + PO + VM + PH + MA + TP + HET + HEM + e 

kde Y  - měřené vlastnosti (průběh porodu (PP), hmotnosti porodní (HP), 

   ve věku 120 (H120), 210 (H210) a 365 dnů (H365)) 

 ROK - třídy podle roku narozeni zvířat s užitkovostmi (pevný efekt) 

SRO - skupina vrstevníků ve stádě uvnitř stáda-roku-období. Je tvořena 

               čistokrevnými jedinci, někdy i více plemen a kříženci (náhodný efekt),  
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PO - třída pohlaví telete – býček, jalovička / jedináček, vícečetný porod (pevný 

               efekt),  

VM - třída věku matek – do tří let včetně, čtyřleté, pět až sedmileté, nad sedm let 

               (pevný efekt),  

PH - jedinec, plemenná hodnota pro přímý efekt (náhodný efekt),  

MA - jedinec, plemenná hodnota pro maternální efekt (náhodný efekt). Přímý a 

               maternální efekt jsou vzájemně korelovány, se společnou maticí příbuznosti 

               a genetickými skupinami (28 skupin neznámých předků podle plemenné 

               příslušnosti a stupně křížení), 

TP - trvalé mateřské prostředí krav (náhodný efekt bez příbuznosti), 

HET - heteroze telat – regrese podle heterozygotnosti telat, 

HEM - heteroze matek – regrese podle heterozygotnosti matek, 

e - náhodné kolísání prostředí, 

Populačně-genetické parametry, které se dosazují do výpočtu plemenných hodnot jsou 

uvedeny v tabulkách I až IV. 

I. Směrodatné odchylky pro náhodné efekty (před pronásobením koeficienty) 

 e  SRO TP  PH MA 

Průběh porodu                    body 0,28 0,20 0,07   0,11  0,07 

Hmotnost porodní                   kg 2,16 5,77 0,88   1,70  1,25 

Hmotnost ve věku 120 dnů     kg 13,41 23,56 6,24 12,20 9,75 

Hmotnost ve věku 210 dnů     kg 19,46 42,22 8,99 17,60 14,05 

Hmotnost ve věku 365 dnů     kg 33,97 75,39 9,27 26,31 10,34 

 

II. Reziduální korelace v %  

 PP HP H120 H210 H365 

Průběh porodu                    body   25 5 2 0 

Hmotnost porodní                   kg    20 15 6 

Hmotnost ve věku 120 dnů     kg     80 55 

Hmotnost ve věku 210 dnů     kg      65 

Hmotnost ve věku 365 dnů     kg       
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IV. Trvalé mateřské prostředí korelace v %  

 PP HP H120 H210 H365 

Průběh porodu                    body   30 5 2 2 

Hmotnost porodní                   kg    24 20 11 

Hmotnost ve věku 120 dnů     kg     76 60 

Hmotnost ve věku 210 dnů     kg      75 

Hmotnost ve věku 365 dnů     kg       

 

V. Genetické korelace v %  

 Přímý efekt Maternální efekt 

 PP HP H120 H210 H365 PP HP H120 H210 H365 

Přímý efekt  

PP   30 15 15 10 -17 -10   -7   -7   -5 

HP    33 29 28   -9 -14   -4   -5   -3 

H120     70 63   -4   -9 -18 -15 -10 

H210      72   -5   -4 -15 -18 -14 

H365         -4   -5 -14 -13 -18 

Maternální efekt  

PP         30  15  13    8 

HP          29  17    3 

H120           81  45 

H210            62 

H365            

 

2.4   Zpracování výsledků  

Výsledky řešeni programem pro Animal model jsou zpracovány programem v jazyce 

SAS (hodnoc.sas). Výsledky jsou převedeny na původní rozměr měřených veličin, rozloženy 

podle jednotlivých efektů v modelové rovnici a podle jednotlivých vlastností. Pro jednotlivé 

části jsou zpracovány popisné statistiky – průměry a proměnlivost a jsou stanoveny korelace 

mezi plemennými hodnotami a mezi rezidui jednotlivých vlastností z modelu.  

Výsledky jsou uloženy na serveru společnosti Plemdat. 
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Pro ČSCHMS jsou připraveny výstupní soubory plemenných hodnot: 

 

I) Narození přímý efekt (phnar)          

jedinec 1-8 

PH průběh porodu 11-18 3 

PH porodní hmotnost 21-28 3  ; 

 

II) Růst přímý efekt (phrus) 

jedinec 1-8 

PH hmotnost ve věku 120 dnů 11-18 3 

PH hmotnost ve věku 210 dnů 21-28 3   

PH hmotnost ve věku 365 dnů 31-38 3 ; 

  

III) Narození maternální efekt (manar) 

jedinec 1-8 

MA průběh porodu 11-18 3 

MA porodní hmotnost 21-28 3  ; 

 

IV) Růst maternální efekt (marus) 

jedinec 1-8 

MA hmotnost ve věku 120 dnů 11-18 3 

MA hmotnost ve věku 210 dnů 21-28 3 

MA hmotnost ve věku 365 dnů 31-38 3 ; 

  

V) Trvalé mateřské prostředí (tp) 

jedinec 1-8 

TP průběh porodu 11-18 3 

TP porodní hmotnost 21-28 3 

TP hmotnost ve věku 120 dnů 31-38 3  

TP hmotnost ve věku 210 dnů 41-48 3 

TP hmotnost ve věku 365 dnů 51-58 3; 

  

Soubory (I) až (IV) se týkají všech jedinců, soubor (V) pouze matek a to těch, které 

odchovaly telata. 
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Způsob použití plemenných hodnot při výběru zvířat do plemenitby je popsán 

v časopisech (Přibyl et al. 2001, Šeba, Přibyl 2001 a Šeba et al. 2001). 

 

3   Zdůvodnění postupu 

 Hodnocení zvířat pro výběr do plemenitby se všeobecně provádí na základě plemenné 

hodnoty. V současnosti se používají většinou metody „Animal Model“, které jsou považovány 

za nejpřesnější. Spočívají v řešení velkých soustav rovnic. Jejich použití nutně vyžaduje 

návaznosti na vstupní a výstupní datové soubory. 

Zvolený postup je v souladu s celosvětovým vývojem. Je podpořen vlastními i 

zahraničními vědeckými publikacemi. 

 

4   Závěr 

Vypracovaná metoda je podkladem pro celostátní hodnocení zvířat masného skotu a je 

používána společností Plemdat. Hodnocení probíhá pravidelně ve čtvrtletních obdobích. 

Výsledky jsou zprostředkovaně přes svaz chovatelů využitelné všemi chovateli 

masného skotu v ČR a mohou sloužit i jako podklad k ocenění zvířat při prodeji. 
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