
Výroční členská schůze ČSCHMS 



Změna způsobu ověřování původů 
• 1967 - 1997 
• -  serologické testy antigenů krevních 

skupin 
• 1997 - 2002 
•  období přechodu na DNA technologie 
• od roku 2002 
•  molekulárně-genetické technologie 
Fragmentační analýzy mikrosatelitů STR  polymorfismus 

 
• Nyní nás čeká přechod na SNP - genomika 

200 paternálních SNP jako mezinárodní 
 



invazivita odběru 
- nutnost asistence veterinárního lékaře při odběru – Vyhláška 19/2018 Sb. 

nároky na speciální odběrové pomůcky  
- nutnost používaní (tím i předchozí distribuce) speciálních odběrových pomůcek: 
aplikační kleště, injekční stříkačky apod. 

pořizovací náklady na odběrovou sadu 
 
 

Stanovení praktických 
„chovatelských“ 

kritérií výběru vhodných zdrojů DNA  



Stanovení praktických 
„chovatelských“ 

kritérií výběru vhodných zdrojů DNA  

složitost provedení odběru  
– nutnost proškolení osob k provedení odběru, potřeba fixace zvířete, případně nutnost 

asistence dalších osob u odběru, časová náročnost apod. 

nároky na uchovávání odběrové sady  
– možnost dlouhodobého uchovávání odběrových sad při pokojové teplotě  

před odběrem a po něm  

riziko znehodnocení vzorku během transportu  
?chimerismus? 

 



  
NESRÁŽLIVÁ 

KREV 
CHLUPOVÉ 

CIBULKY 
NASÁLNÍ 

STĚRY 

TKÁŇ 
UCHA 
(TSU) 

INVAZIVITA ODBĚRU ANO NE NE NE 
SPECIÁLNÍ ODBĚROVÉ 

POMŮCKY ANO NE NE ANO 
NÁKLADY NA ODBĚROVOU 

SADU STŘEDNÍ NÍZKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ 
SLOŽITOST PROVEDENÍ 

ODBĚRU VYSOKÁ NÍZKÁ? NÍZKÁ STŘEDNÍ 
NÁROKY NA UCHOVÁVÁNÍ 

ODBĚROVÉ SADY  VYSOKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 
RIZIKO ZNEHODNOCENÍ 

VZORKU BĚHEM 
TRANSPORTU 

VYSOKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ NÍZKÉ 

VÝSKYT CHIMERISMU ANO NE ANO +/- 



Odběrové ušní známky 



Odběrová sada - chlupy 



Nekvalitně odebrané chlupové cibulky 



Kvalitně odebrané chlupové cibulky 

https://www.cmsch.cz/navod/postup-odberu-skot/ 



www.iGenetika.cz 



www.iGenetika.cz 



Laboratoř   
i Genetiky 

i nformace o genetice zvířat 
  
 

ntenzivně – k cíli šlechtění a chovu  
 

i 
i 
i 
novativně – podle nových poznatků  
ndividuálně – podle vašich potřeb 
 

i nteraktivně – ve spolupráci se  
                      šlechtiteli a chovateli 
 



Počet genotypovaných zvířat 2019 

4 333 zvířat 

Stav k 24.9. 2019 



Změna ceny od 1.10.2019 

850 Kč 
 

-200 



Všechna data pečlivě ukládáme  
do „cloudového úložiště“….  

A co s nimi? 



Všichni se učíme! 

Období potíží růstu… 
Období růstu potíží… 
 



• PROČ TO NAJEDNOU TAK DLOUHO TRVÁ? 
• VÝSLEDEK AŽ ZA NĚKOLIK TÝDNŮ? 

24  
vzorků 

 (a násobky 24) !!! 





PONDĚLÍ 
 STŘEDA 

Týdenní průchodnost  

768 vzorků 
 

3 



19 



10 ISO 9001 





Závěr 

• ČMSCH je organizací chovatelů … 
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