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PŘEHLED ČINNOSTI 

Členové skupiny ve spolupráci s chovatelskými svazy a sdruženími pracují 

na vývoji a zlepšování metod genetického hodnocení koní. 

U teplokrevných koní byl vytvořen systém pro genetické hodnocení 

lineárního popisu a skokové výkonnosti. Plemenné hodnoty a jejich 

spolehlivosti jsou předpovídány pro všechna plemena se záznamem 

lineárního popisu a skokové výkonnosti. V současnosti je vyvíjen systém 

pro genetické hodnocení skokové výkonnosti víceznakovým modelem a 

možné propojení skokové výkonnosti a lineárního popisu pomocí 

genetických korelací.  

U chladnokrevných plemen (českomoravský belgik, slezský norik, norik, 

starokladrubský kůň a další) je vyvíjen systém genetického hodnocení 

lineárního popisu zevnějšku. Dále byly provedeny prvotní analýzy výsledků 

výkonnostních zkoušek chladnokrevných koní. 

Pro potřeby vyhodnocení stavu genetických živočišných zdrojů byl 

proveden rozbor vybraných mikrosatelitů, které ukazují na stupeň 

heterozygotnosti a genetické proměnlivosti uvnitř daného plemene. 
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Genealogické a mikrosatelitní populační analýzy v chovu plemen koní zahrnutých do genetických živočišných zdrojů 
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