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I. Cíl metodiky 

V současnosti jsou plemenní kanci selektováni podle podílu libového masa, podle 

průměrného denního přírůstku od narození do konce polního testu a podle počtu živě 

narozených selat. Avšak ekonomika inseminačních stanic, a nejenom ta, závisí na množství a 

kvalitě produkovaného spermatu. Proto je žádoucí znát genetickou hodnotu kance pro znaky 

spermatu. Z tohoto důvodu je cílem metodiky vypracovat postup odhadu plemenné hodnoty 

pro ukazatele spermatu. 

II. Vlastní popis metodiky 

II.1. Úvod 

Inseminace prasat je esenciálně závislá na nepřetržité produkci dostatečného množství 

vitálních spermií, schopných oplodnit potřebný počet vajíček. Byť by měl kanec sebelepší 

genetický potenciál, je bezcenný pro provoz inseminace, pokud není schopen produkovat 

sperma. V ideálním případě jsou kanci z inseminace vyřazováni až když splní šlechtitelský 

záměr (tj. když už byly přeneseny jejich geny na potomstvo) a nebo je k dispozici nový mladý 

kanec lepší plemenné hodnoty. Avšak informace plynoucí z údajů v tab. 1 naznačují, že stále 

existuje jistý (a nemalý) podíl kanců vyřazovaných z jiných důvodů než šlechtitelských. 

Jestliže je kanec vyřazen kvůli nekvalitnímu spermatu, vyvolává to přinejmenším jednu 

otázku: nezpůsobuje aktuální selekce pro růst a libovou svalovinu ve skutečnosti zhoršení 

kvality spermatu? Zatím neexistuje příliš mnoho exaktních informací o daném problému, 

zejména u prasat. 

 

Tab. 1: Příčiny vyřazování kanců z inseminace. Údaje na prvním řádku pocházejí z ISK 

v Kanadě, Dánsku, Nizozemí, Norsku a USA (Robinson a Buhr, 2005), na druhém řádku jsou 

odhady pro Českou republiku. 

Kapacita 

ISK 

Obnova 

stáda % 

Příčiny brakování (%) 

Genetika Kvalita 

spermatu 

Libido Fyzická 

(ne)způsobilost 

Ostatní 

164-2000 50-145 20-45 10-30 1-21 13-60 10-20 

cca 100 20-30 10 10-15 15-20 30 10 
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II.2. Přehled ukazatelů spermatu 

Bezprostředně po odběru kance se u každého ejakulátu měří tyto znaky 

(metodologicky postupy měření vychází z ČSN, 1996): 

 Objem spermatu (OB) v ml; tj. objem frakce bohaté na spermie; stanovuje se odměrným 

válcem  

 Koncentrace spermií (KO) v 1000 spermií na mm
3
; stanovuje se fotokolorimetricky  

 Podíl aktivních spermií (MO) v %; stanovuje se mikroskopicky 

 Podíl abnormálních spermií (AB) v %; stanovuje se mikroskopicky 

Z výchozích ukazatelů lze logicky odvodit souhrnné ukazatele spermatu: 

 Celkový počet spermií z jednoho odběru kance (Pc) v 10
9
 spermií: 

 /1000cP OB KO   

 Počet funkčních spermií z jednoho odběru kance (Pf) v 10
9
 spermií (Smital et al., 2004): 

 1
100 100

f c

MO AB
P P

 
    

 
 

 

II.3. Faktory mající vliv na ukazatele spermatu 

V předběžných analýzách jsme zjistili, že následující faktory mají vliv na produkci 

spermatu kanců a proto jsou zahrnuty v modelu pro odhad genetických parametrů a v modelu 

pro odhad plemenné hodnoty: 

 Efekt měsíce odběru 

 Věk kance při odběru 

 Interval mezi dvěma po sobě následujícími odběry 

 Kombinovaný efekt inseminační stanice a roku 

 Efekt plemene kance 

 Permanentní efekt kance 

II.3.1. Efekt měsíce odběru 

Ukazatele spermatu jsou sezónní znaky, což je patrné z obr. 1 až 2. Vliv ročního 

období je u všech znaků dobře viditelný. Proto jsme zabudovali do modelu efekt měsíce. 
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Obr. 1: Vliv měsíce odběru na objem spermatu, koncentraci spermií a podíl aktivních spermií 

(podle Smitala, 2008) 
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Obr. 2: Vliv měsíce odběru na podíl abnormálních, celkový počet a počet funkčních spermií 

(podle Smitala, 2008) 
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II.3.2. Věk kance při odběru 

Obr. 3 ukazuje vliv věku kance na objem spermatu a na koncentraci spermií pro kance 

plemene české bílé ušlechtilé. Je vidět, že věk má vliv hlavně v počáteční fázi, asi do věku 

dvou až tří let. Kolísaní dat ve vysokém věku (přibližně nad 50 měsíců) lze vysvětlit nízkým 

počtem kanců, kteří se dožili tohoto věku. To znamená, že tyto údaje nejsou representativní 

pro celou populaci a jsou to náhodná kolísání.  

Závislost ukazatelů spermatu na věku je nelineární. Pro modelování takovéto 

závislosti jsou dvě možnosti: používat polynomy nebo vytvořit třídy. U polynomů hrozí 

nebezpečí, že okraje někam „utíkají“. Alternativní postup k polynomům je tvorba věkových 

tříd, pro kterou jsme se rozhodli. Věk kanců při odběru byl zaokrouhlen na celé měsíce.  
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Obr. 3: Vliv věku při odběru na objem spermatu a koncentraci spermií 
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Pozorování s věkem menším než 8 měsíců a větším než 48 měsíců byly vyloučeny 

z další analýzy. Od věku 8 měsíců do 28 měsíců byly věkové třídy identické se skutečným 

věkem v měsících. Od věku 29 do 38 měsíců byly vytvořeny dvouměsíční intervaly. Pro věk 

větší než 38 měsíců byly použity tyto věkové třídy: 39 až 41, 42 až 44 a 45 až 48 měsíců. 

II.3.3. Interval mezi dvěma po sobě následujícími odběry 

Všechny měřené znaky velmi citlivě reagovaly na změny v intervalu mezi dvěma po 

sobě následujícími odběry, zejména pokud se tento interval snižoval (viz. obr. 4). V obecné 

rovině lze vysledovat, že jistá stabilita produkce spermatu nastává po 7 až 10 denní sexuální 

pauze. Při tvorbě tříd pro interval mezi odběry se postupovalo takto: Odběry, které mají 

interval 1 den k předchozímu odběru nebo interval delší než 21 dní, se dále nezpracovávají. 

Podobně se vypustí z dalšího zpracování první odběry kanců. Od 2 dní do délky intervalu 10 

dní jsou použity jednodenní třídy. Pro intervaly s délkou 11 a více dní, byly třídy od 11 do 12, 

od 13 do 15 a od 16 do 21 dní. 

II.3.4. Kombinovaný efekt inseminační stanice a roku 

Je asi beze sporu, že samotné inseminační stanice budou mít vliv na jednotlivé 

ukazatele spermatu. Ale protože se podmínky na stanicích mění časem, je vhodné, 

kombinovat efekt stanice s efektem roku. Tak je možné zachytit změny v managementu, v 

personálu atd. 

II.3.5. Efekt plemene kance 

Protože počty kanců jednotlivých plemen jsou poměrně nízké, provádí se odhad 

plemenné hodnoty společně pro obě mateřská plemena. Lze ale čekat, že existují 

meziplemenné rozdíly u ukazatelů spermatu (viz tab. 2). Proto je nutné začlenit efekt plemene 

do modelu. 

II.3.6. Permanentní efekt kance 

Na každého kance působí během jeho pobytu na inseminační stanici určitý komplex 

podmínek prostředí (vedle efektu ročních období, stanice a roku), který je více méně stejný 

během života kance. I tento efekt se musí začlenit do modelu, aby genetický efekt nebyl 

nadhodnocen. 
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Obr. 3: Závislost objemu spermatu a koncentrace spermií na věkové třídě kance při odběru. 

Číselné označení 12, 15, 21 znamenají sloučení dat od 11 do 12, 13 do 15 a 16 do 21 dnů.  

 

II.4. Odhad genetických parametrů 

Data pro odhad genetických parametrů pocházejí z ejakulátů kanců plemen české bílé 

ušlechtilé a česká landrase, kteří byli odebíráni od roku 2000 do roku 2007 na 23 

inseminačních stanicích v České republice. Tab. 2 obsahuje základní statistické údaje 

souboru. Odhad genetických parametrů se uskutečnil společně pro obě plemena. 
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Tab. 2: Statistické údaje k souboru, který sloužil pro odhad genetických parametrů 

Ukazatel ČBU ČL Celkem 

Počty    

Počet kanců 771 818 1589 

Počet ejakulátů 33366 46439 79805 

Počet ejakulátů na kance 43 57 50 

Průměry    

Objem spermatu (ml) 273 270 271 

Koncentrace spermií (10
3
 spermií/ml) 429 421 424 

Podíl aktivních spermií (%) 76.0 75.6 75.8 

Podíl abnormálních spermií (%) 11.4 11.2 11.2 

Celkový počet spermií (10
9 

 spermií) 110 106 108 

Počet funkčních spermií (10
9 

 spermií) 74.6 71.9 73.0 

 

Pro znaky objem spermatu, koncentrace spermií, podíl aktivních spermií a podíl 

abnormálních spermií byly použity čtyřznakové animal-modely. Pro odvozené znaky 

(celkový počet spermií a počet funkčních spermií) byly použity jednoznakové animal modely. 

Základní rovnice lineárního modelu pro všechny výpočty byla velice podobná jak ji použil 

Wolf (2008): 

 ijklmno i j k l m n n ijklmnoy m věk int stanr plem p a e         

kde ijklmnoy  je ukazatel spermatu měřený na o-tém ejakulátu n-tého kance m-tého plemene, im  

je efekt měsíce, jvěk  je efekt věkové třídy kance, kint  je efekt intervalu mezi dvěma po sobě 

následujícími odběry, lstanr  je kombinovaný efekt inseminační stanice a roku, mplem  je 

efekt plemene kance, np  je efekt permanentního prostředí kance, na  je aditivně-genetický 

efekt kance a ijklmnoe  je reziduální efekt. Rodokmen byl zohledněn zpátky až do roku 1985. 

K odhadu genetických parametrů byla použita metoda maximální věrohodnosti 

(REML) a optimalizace metodou podobnou Newtonovu algoritmu analytických gradientů 

(Neumaier and Groeneveld, 1998) zabudovanou do programu VCE 5.0 program (Kovač et al., 

2002). 

Koeficienty dědivosti a genetické korelace pro objem spermatu, koncentraci spermií, 

podíl aktivních spermií a podíl abnormálních spermií jsou prezentovány v tab. 3. 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 podílem aktivních a podílem abnormálních spermií. Obě korelace 

jsou záporné. Efekt permanentního prostředí kance se podílí na celkové varianci 18 % nebo 

více (tab. 4). Nejvyšší podíl variance permanentního efektu se vyskytuje u podílu 
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abnormálních spermií. Oba odvozené ukazatele spermatu mají koeficient dědivosti kolem 

0,10 a podíl variance permanentního efektu kolem 0,20 (tab. 5). 

 

Tab. 3: Odhady koeficientů dědivosti (na diagonále) a genetické korelace (nad diagonálou) 

pro čtyři základní ukazatele spermatu 

 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 

 

Tab. 4: Odhady podílu variance (na diagonále) a korelace (nad diagonálou) pro permanentní 

efekt pro čtyři základní ukazatele spermatu 

 OB KO MO AB 

OB 0,18 -0,52 0,10 0,03 

KO  0,19 -0,04 0,06 

MO   0,21 -0,27 

AB    0,39 

Pro vysvětlivky zkratek viz Tab. 3. 

 

Tab. 5: Odhady koeficientů dědivosti a podílu variance podmíněné permanentním efektem 

pro dva odvozené ukazatele spermatu 

 Celkový počet spermií Počet funkčních spermií 

Koeficient dědivosti 0,10 0,11 

Podíl variance podmíněný 

permanentním efektem 

0,18 0,19 

 

Tab. 6 až 9 obsahují odhady genetických variancí a kovariancí, variancí a kovariancí 

podmíněných permanentním efektem kance a reziduálních variancí a kovariancí. Podíly 

variance a korelace prezentovány v tab. 2 až 5 jsou názorné hodnoty, které se dají dobře 

interpretovat, oproti tomu variance a kovariance jsou méně názorné. Ale jsou to ty hodnoty, 

které potřebujeme pro odhad plemenné hodnoty, proto jsou tady uvedené. 

 

Tab. 6: Aditivně-genetické variance (na diagonále) a kovariance (nad diagonálou) pro čtyři 

základní ukazatele spermatu 

 OB KO MO AB 

OB 1954,99 -2018,95 -6,71 -1,30 

KO  3925,99 16,99 -5,82 

MO   2,56 -2,14 

AB    2,33 

Pro vysvětlivky zkratek viz Tab. 3. 
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Tab. 7: Variance (na diagonále) a kovariance (nad diagonálou) pro permanentní efekt pro 

čtyři základní ukazatele spermatu 

 OB KO MO AB 

OB 1505,31 -1301,64 8,17 4,31 

KO  4198,97 -5,64 13,34 

MO   4,29 -2,02 

AB    13,21 

Pro vysvětlivky zkratek viz tab. 3. 

 

Tab. 8: Reziduální variance (na diagonále) a kovariance (nad diagonálou) pro čtyři základní 

ukazatele spermatu 

 OB KO MO AB 

OB 4832,4 -3294,4 2,3 -2,4 

KO  14155,1 15,7 4,6 

MO   13,2 -1,1 

AB    18,2 

Pro vysvětlivky zkratek viz tab. 3. 

 

Tab. 9: Odhady variancí pro dva odvozené ukazatele spermatu 

 Celkový počet spermií Počet funkčních spermií 

Aditivně-genetická variance 127,505 67,9189 

Variance podmíněná 

permanentním efektem 

219,356 116,707 

Reziduální variance 869,492 427,379 

 

II.5. Odhad plemenné hodnoty jednotlivých znaků 

II.5.1. Příprava dat a struktura datového souboru 

Tab. 10 obsahuje dolní a horní hranice pro jednotlivé ukazatele spermatu. Pokud u 

daného ejakulátu jeden z ukazatelů má menší hodnotu než dolní hranice nebo větší hodnotu 

než horní hranice, doporučíme vyloučit data ejakulátu z dalšího zpracování. Ejakuláty kanců, 

kteří jsou mladší než 8 měsíců nebo starší než 48 měsíců, by se rovněž neměly zpracovávat. 

 

Tab. 10: Dolní a horní hranice pro ukazatele spermatu 

Ukazatel Dolní hranice Horní hranice 

Objem spermatu (ml) 50 700 

Koncentrace spermií (10
3
 spermií/ml) 50 900 

Podíl aktivních spermií (%) 0 100 

Podíl abnormálních spermií (%) 0 70 

Celkový počet spermií (10
9 

 spermií) 5 200 
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Odběry, které mají interval 1 den k předchozímu odběru nebo interval delší než 21 

dní, se dále nezpracovávají. Podobně se vypustí z dalšího zpracování první odběry kanců. 

Dále se vyžaduje, že celková četnost ejakulátů v rámci inseminační stanice je minimálně 100, 

četnost ejakulátů v jednom roce v rámci inseminační stanice je minimálně 20 a počet 

ejakulátů od jednoho kance je minimálně 5. 

Tab. 11 prezentuje strukturu datového souboru pro odhad plemenné hodnoty. Soubor 

je jednoduchý textový soubor. 

 

Tab. 11: Struktura datového souboru pro odhad plemenné hodnoty 

Parametr První sloupec Počet míst 
Počet 

desetinných míst 

AM číslo kance 1 9  

Měsíc
1 

12 2  

Věk v měsících
2 

17 2  

Třída intervalu odběru
3 

19 3  

Objem spermatu (ml) 22 3  

Koncentrace spermií (10
3
 spermií/ml) 25 3  

Podíl aktivních spermií (%) 28 3  

Podíl abnormálních spermií (%) 31 3  

Celkový počet spermií (10
9 

 spermií)
4 

34 8 2 

Počet funkčních spermií (10
9 

 spermií)
5 

42 8 3 

Stanice-rok
6 

50 5  

Plemeno kance
7 

55 1  
1
 Dvě číslice pro měsíc. Nuly se píší. 

2
 Věkové třídy jsou tvořeny jak uvedeno v bodu 3.2. 

3
 Tvorba tříd pro interval odběru je popsán v bodu 3.3. 

4
 Zde se dosadí celkový počet spermií   100 jako celé číslo. 

5
 Zde se dosadí počet funkčních spermií   1000 jako celé číslo. 

6
 Tento efekt je tvořen spojením tří číslic stanice a dvou posledních číslic roku. Např. 

pro stanici 116 v roce 2004 se píše 11604. 
7
 Pro ČBU se píše 1 a pro ČL 2. 

 

II.5.2. Struktura rodokmenového souboru 

Rodokmenový soubor obsahuje v každém řádku AM číslo zvířete, AM číslo otce a 

AM číslo matky. Každé číslo má délku 9 znaků. Tři údaje následují přímo po sobě bez 

oddělujících mezer. 

II.5.3. Model pro odhad plemenné hodnoty a technický postup 

Model pro odhad plemenné hodnoty je identický s modelem pro odhad genetických 

parametrů (viz bod 4.). Provádí se celkem tři výpočty: čtyřznakový animal model pro znaky 
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objem spermatu, koncentrace spermií, podíl aktivních spermií a podíl abnormálních spermií, 

jednoznakový model pro celkový počet spermií a jednoznakový model pro počet funkčních 

spermií. 

Technická poznámka: Odhad plemenné hodnoty se provádí pod operačním systémem 

LINUX. Všechny programy, které byly v rámci konstrukce animal modelu vyvinuty, budou 

poskytnuty jako spustitelné programy pro operační systém LINUX a také jako zdrojový kód. 

Programy jsou napsány ve FORTRAN77. Doporučený kompilátor pro LINUX je fort77 nebo 

kompilátor ABSOFT FORTRAN. 

II.5.3.1. Spojení dat z datového a rodokmenového souboru 

Odhad plemenné hodnoty se provádí pod operačním systémem LINUX programem 

PEST (Groeneveld et al., 1990, 1992). Základem pro výpočty jsou datový soubor (označíme 

ho sp_ma) a rodokmenový soubor (píšeme mphm05). Program spcdr.out, který byl vyvinut 

v rámci této metodiky, vyhledává z rodokmenového souboru údaje, které se vztahují na kance 

v datovém souboru. Jako výsledek vznikají dva soubory: 

 Soubor scr.sp_ma, který obsahuje všechny datové věty ze souboru sp_ma, pro které byly 

k disposici údaje v rodokmenovém souboru mphm05.  

 Soubor scr.mphm05, který obsahuje všechny informace z rodokmenu, které se vztahují 

na kance v souboru scr.sp_ma. 

II.5.3.2. Parametrický soubor pro PEST p_spma4 (pro čtyřznakový model) 

COMMENT   

         Materska plemena, 4 ukazatele spermatu 17.1.2008   

         bez genetickych skupin        

          

RELATIONSHIP 

         rel_for zvire 

         infile = 'scr.mphm05' 

         undefined '000000000' 

         input 

             zvire   1   9 

             m_p    13   9 

             f_p    25   9 

 

DATA 

        infile = 'scr.sp_ma' 

        INPUT   [  VAR_NAME    MAXLEVEL  START_COLUMN   VAR_LENGHT   DECIMAL] 

                      zvire    600000          1             9 

                      obdobi     1000         12             2 

                      vekmes       50         17             2 

                      trodb        50         19             3 

                      ob            0         22             3 

                      ko            0         25             3 

                      ak            0         28             3 

                      ab            0         31             3 

                      cp            0         34             8        2 

                      pof           0         42             8        3 

                      iskro       500         50             5 

                      pl            3         55             1 

                      perm       5000          1             9 
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HYPOTHESIS 

  PEV         

         

MODEL 

 ob = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 ko = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 ak = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 ab = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 

TRANSFORMATION 

   TREATED_AS_MISSING 

    ab          none 99. none 

    ko          none  0. none 

    ak          none  0. none 

    ab          none  0. none 

 

VE 

  4832.4 -3294.4     2.3    -2.4 

 -3294.4 14155.1    15.7     4.6 

     2.3    15.7    13.2    -1.1 

    -2.4     4.6    -1.1    18.2  

    

VG 

  VG_FOR perm 

  1505.31 -1301.64     8.17     4.31 

 -1301.64  4198.97    -5.64    13.34 

     8.17    -5.64     4.29    -2.02 

     4.31    13.34    -2.02    13.21 

 

  VG_FOR zvire 

  1954.99 -2018.95    -6.71    -1.30  

 -2018.95  3925.99    16.99    -5.82 

    -6.71    16.99     2.56    -2.14 

    -1.30    -5.82    -2.14     2.33 

 

SOLVER 

   smp 

   FSPAK 

 

SYSTEM_SIZE 

     non_zero=6000000 

     total = 80000000 

 

PRINTOUT 

    outfile 'spma4.lst' 

    page = 500000 

    output 

      ob  (f10.4) 

      ko  (f10.4) 

      ak  (f10.4) 

      ab  (f10.4) 

         

STARTING_VALUES 

 

 

II.5.3.3. Parametrický soubor pro PEST p_spmacp (pro celkový počet 
spermií) 

 

COMMENT   

         Materska plemena, celkovy pocet spermii 16.1.2008   

         bez genetickych skupin        

          

RELATIONSHIP 

         rel_for zvire 

         infile = 'scr.mphm05' 

         undefined '000000000' 

         input 

             zvire   1   9 

             m_p    13   9 

             f_p    25   9 

 

DATA 

        infile = 'scr.sp_ma' 
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        INPUT   [  VAR_NAME    MAXLEVEL  START_COLUMN   VAR_LENGHT   DECIMAL] 

                      zvire    600000          1             9 

                      obdobi     1000         12             2  

                      vekmes       50         17             2 

                      trodb        50         19             3 

                      cp            0         34             8        2 

                      iskro       500         50             5 

                      pl            3         55             1 

                      perm       5000          1             9 

 

HYPOTHESIS 

  PEV         

         

MODEL 

  cp = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 

VE 

  869.492 

    

VG 

  VG_FOR perm 

  219.356 

 

  VG_FOR zvire 

  127.505 

   

SOLVER 

   smp 

   FSPAK 

 

SYSTEM_SIZE 

     non_zero=1000000 

     total = 5000000 

 

PRINTOUT 

    outfile 'spmacp.lst' 

    page = 500000 

    output 

      cp  (f10.4) 

         

STARTING_VALUES 

 

II.5.3.4. Parametrický soubor pro PEST p_spmapof (pro počet funkčních 
spermií) 

 

COMMENT   

         Materska plemena, pocet funkcnich spermii 16.1.2008   

         bez genetickych skupin        

          

RELATIONSHIP 

         rel_for zvire 

         infile = 'scr.mphm05' 

         undefined '000000000' 

         input 

             zvire   1   9 

             m_p    13   9 

             f_p    25   9 

 

DATA 

        infile = 'scr.sp_ma' 

        INPUT   [  VAR_NAME    MAXLEVEL  START_COLUMN   VAR_LENGHT   DECIMAL] 

                      zvire    600000          1             9 

                      obdobi     1000         12             2  

                      vekmes       50         17             2 

                      trodb        50         19             3 

                      pof           0         42             8        3 

                      iskro       500         50             5 

                      pl            3         55             1 

                      perm       5000          1             9 

 

HYPOTHESIS 

  PEV         

         

MODEL 
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  pof = obdobi iskro vekmes trodb pl perm zvire 

 

VE 

  427.379 

    

VG 

  VG_FOR perm 

  116.707 

 

  VG_FOR zvire 

  67.9189 

   

SOLVER 

   smp 

   FSPAK 

 

SYSTEM_SIZE 

     non_zero=1000000 

     total = 5000000 

 

PRINTOUT 

    outfile 'spmapof.lst' 

    page = 500000 

    output 

      pof  (f10.4) 

         

STARTING_VALUES 

 

II.5.3.5. Další zpracování plemenných hodnot 

Odhady plemenných hodnot, které jsou vypočteny programem PEST, nejsou pro účely 

selekce v populaci přímo použitelné. Odhady ve výstupním souboru programu PEST jsou 

relativní hodnoty vyjádřené jako odchylky od základní populace zvířat (tzv. base animals), 

kterou tvoří všechna zvířata s neznámými předky v aktuálním souboru rodokmenu použitém 

při výpočtu plemenných hodnot. 

Podstatné jsou však rozdíly mezi plemennými hodnotami zvířat, které jsou z 

matematicko-statistického hlediska jednoznačně odhadnutelné. Je proto rozumné vyjadřovat 

plemenné hodnoty jako odchylku od určitého konkrétního základu neboli genetické báze, 

která má smysl z hlediska šlechtění dané populace. Doporučujeme vyjadřovat plemenné 

hodnoty znaků jako odchylky od průměru plemenných hodnot všech zvířat narozených v 

letech 1999 až 2001. Má-li zvíře kladnou plemennou hodnotu, je lepší než průměr zvířat 

narozených v letech 1999 až 2001 a opačně, má-li zvíře zápornou plemennou hodnotu, je 

horší než průměr zvířat narozených v letech 1999 až 2001. 

Pro relativní vyjadřování plemenné hodnoty se používají kvantily a směrodatná 

odchylka. Kvantily a směrodatná odchylka se počítají z plemenných hodnot všech zvířat 

narozených v posledních 36 měsících a to samostatně za jednotlivá plemena. Pro výpočet 

kvantilů se třídí zvířata podle velikosti plemenné hodnoty. Tak např. tvoří 5 % nejlepších 

zvířat “top 5 %” a nejnižší plemenná hodnota, která se v této skupině objeví, je odpovídající 

kvantil, který tvoří dolní hranici pro top 5 %. Místo 5 se dá dosadit libovolné kladné číslo do 

sta. 
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II.A. Příloha 

Součástí metodiky jsou tyto počítačové soubory: 

 Program spcdr.f ve zdrojovém kódu (FORTRAN77) 

 Zkompilovaný program spcdr.out 

 Parametrické soubory pro PEST: p_spma4, p_spmacp a p_spmapof 

 

III. Srovnání „novosti postupů“ 

Celosvětově byl dosud publikován pouze malý počet prací o odhadu genetických 

parametrů ukazatelů spermatu kanců použitím animal modelu (Grandjot et al., 1997a-b; 

Smital et al., 2005; Oh et al., 2006; Wolf, 2008). Odhad genetických parametrů je nutný 

předpoklad pro odhad plemenných hodnot, ale známost genetických parametrů neznamená, že 

se automaticky postupuje také k odhadu plemenné hodnoty. Jedinou zmínku o odhadu 

plemenné hodnoty ukazatelů spermatu kanců jsme našli v internetové publikaci autorů Oh a 

See (2003). Autoři konstatují, že odhad plemenné hodnoty by mohl být užitečný pro selekci 

na zvýšenou kvalitu i kvantitu spermatu, nicméně o praktické aplikaci metody neexistují další 

informace. Můžeme proto vycházet z toho, že nejenom v České republice, ale také 

mezinárodně, je uvedená metodika zcela nová. 

 

IV. Popis uplatnění metodiky 

Námět vypracovat metodiku odhadu plemenné hodnoty ukazatelů spermatu vycházel 

přímo z praxe, a to z diskusí v rámci šlechtitelské komise Svazu chovatelů prasat v Čechách a 

na Moravě a z diskusí se zástupci inseminačních stanic. Během celé doby vzniku metodiky 

autoři konzultovali jednotlivé kroky se zástupci svazu chovatelů. Metodika bude uplatněná 

celostátně pro odhad plemenné hodnoty ukazatelů spermatu kanců z inseminačních stanic 

České republiky. Výpočet se provádí jednou měsíčně a výsledky výpočtu zpracuje, zužitkuje 

a publikuje Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Testovaná verze metodiky je již 

v provozu od února roku 2008. 
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