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Šlechtění jarního ječmene na kvalitu pro výrobu piva s CHZO „České pivo“ a rezistenci 

vůči hlavním houbovým chorobám 

Předložená metodika popisuje postupy pro výběr rodičovských komponent, 

šlechtitelská schémata a postupy výběru potomstev ve šlechtění ječmene pro kvalitu splňující 

požadavky pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“ s využitím ve 
šlechtitelských programech sladovnického ječmene, výzkumu, zpracovatelském průmyslu i 

státní kontroly zaměřené na sladovnický ječmen. Metodika shrnuje poznatky o faktorech 

ovlivňujících sladovnickou kvalitu ječmene pro  CHZO „České pivo“. Podrobně také popisuje 
dílčí metodické postupy pro efektivní identifikaci genotypů ječmene se sladovnickou kvalitou 

vhodnou pro výrobu piva s CHZO „České pivo“. 

 

Breeding of spring malting barley for GPI „České pivo“ and resistance to main fungal 

diseases 

 The presented methodology describes steps for parent components selection, breeding 

strategies and steps for pedigree selection in malting barley breeding for quality of GPI „České 

pivo“. Methods will be useful in malting barley breeding programmes, research, malt and beer 

industry, as well as state control focused on malting barley. The methodology summarizes pieces 
of knowledge about factors influencing malting quality of GPI „České pivo“. It also describes 

partial methods for effective identification of genotypes with malting quality of GPI „České 

pivo“. 
 

Oponenti:   
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1. Cíl metodiky 

Významné postavení piva s CHZO "České pivo" v národní agrární produkci a 

nedostupnost šlechtitelských nástrojů pro cílenou selekci na specifickou kvalitu odrůd pro 
CHZO "České pivo" dokládají potřebu a aktuálnost uceleného metodického přístupu ke šlechtění 

sladovnických odrůd pro  CHZO „České pivo“. Předkládaná metodika si klade za cíl souhrnně 

zpracovat poznatky a metodické postupy vytvořené při řešení projektu QJ1310091 - Sladovnický 
ječmen pro "České pivo". Zejména se jedná o postupy pro efektivní identifikaci genotypů 

ječmene se sladovnickou kvalitou vhodnou pro výrobu piva s CHZO „České pivo“ a rezistencí 

k hlavním houbovým chorobám ječmene. Metodika je určena pracovníkům výzkumných 
organizací, univerzit a šlechtitelských pracovišť zabývajících se šlechtěním sladovnického 

ječmene, pracovníkům v sladařsko-pivovarnickém průmyslu i zemědělské praxi, dále i 

pracovníkům státní kontroly. 

2. Úvod 

České pivo má mnohasetletou historii a tradice jeho výroby se dědí z generace na generaci. O 

světovou pověst českého piva se zasloužily vhodné podmínky pro pěstování sladovnického 

ječmene a chmele. Z materiálů Odboru osiv a sadby Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského je zřejmé, že do roku 1995 bylo českými odrůdami oséváno cca 70 % ploch 

jarního ječmene. Potom došlo k prudkému poklesu ploch osetých odrůdami české provenience. 

Minima bylo dosaženo v letech 2002 - 2005, kdy bylo oséváno českými odrůdami pouze cca 25 
% ploch jarního ječmene. Několik šlechtitelských firem na tuto situaci zareagovalo zrušením 

šlechtitelského programu zaměřeného na sladovnický ječmen.  

Nicméně v té době si české pivovary začaly uvědomovat, že většina zahraničních 

snadno se luštících odrůd sladovnického ječmene neposkytuje vhodnou surovinu pro jimi 

používaný dekokční způsob výroby kvalitního finálního produktu. Současné světové a evropské 

požadavky na kvalitu sladovnického ječmene totiž dávají přednost odrůdám s vysokou 
enzymatickou aktivitou, vysokým obsahem extraktu a vysokými hodnotami dosažitelného stupně 

prokvašení. Zájem pivovarů se proto obrátil zpět k českým odrůdám a plochy oseté těmito 
odrůdami začaly stoupat. V posledních letech je ročně oséváno českými odrůdami 50 - 60 % 

ploch jarního ječmene.  

 Výrazně k tomu přispělo získání chráněného zeměpisného označení (CHZO) „České 
pivo“. V žádosti o toto označení je přesně definována kvalita odrůd, které mohou být 

doporučeny pro výrobu piva s CHZO „České pivo“ (dále jen odrůdy pro CHZO „České pivo“). 

CHZO "České pivo" bylo zapsáno do Rejstříku chráněných zeměpisných označení v roce 2008. 
V témže roce doporučil VÚPS první odrůdy splňující kvalitativní požadavky na výrobu piva s 

CHZO "České pivo". Byly to již dříve registrované odrůdy, které splňovaly v žádosti uvedené 

požadavky. Odrůdy pro CHZO „České pivo“ jsou charakteristické nižší úrovní proteolytického a 
cytolytického rozluštění a nižší mírou prokvašení způsobující přítomnost zbytkového extraktu 

(Psota, 2003, 2008a, 2008b). Odrůdy pro CHZO „České pivo“ by měly dále poskytovat 

meziprodukty (sladinu, mladinu) i finální výrobek s vyšším obsahem dextrinů. To je pro 
šlechtitele dosti zásadní změna dosavadního pohledu na sladovnickou kvalitu nových odrůd 

ječmene. Po roce 2008 bylo registrováno devět odrůd splňujících kvalitativní požadavky na 

odrůdu pro CHZO ""České pivo". Šlechtění pro tento užitkový směr jarního ječmene je náročný. 
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Kritickým bodem je především úroveň proteolytického rozluštění a dosažitelný stupeň 

prokvašení. Významné kvalitativní znaky odrůd pro CHZO „České pivo“ jsou pravděpodobně 
podmíněny geneticky, konkrétně jsou uvažovány geny pro enzymy amylolytického komplexu.   

Dalším nezbytným předpokladem při současné změně klimatu je v souvislosti 

se zvyšováním infekčního tlaku houbových chorob dobrá úroveň odolnosti jarního ječmene vůči 
následujícím chorobám: padlí travní (Blumeria graminis), hnědá rzivost ječmene (Puccinia 

hordei), komplex listových skvrnitostí (Pyrenophora teres), spála ječmene (Rhynchosporium 

secalis), vřetenovitá hnědá skvrnitost ječmene (Cochliobolus sativus), endofytická tmavohnědá 
skvrnitost ječmene (Ramularia collo-cygni) a další. 

Pro šlechtění ječmene je klíčovou problematikou dostupnost výchozích materiálů 

a efektivních selekčních nástrojů. Mezi selekční nástroje s největším užitným potenciálem patří 
molekulární markery. Šlechtění pomocí molekulárních markerů (markery asistovaná selekce) 

představuje moderní a výkonnou strategii pro zlepšení genetického potenciálu ječmene. 

Molekulární markery jsou využívány například pro identifikaci alel pro termostabilní beta-

amylázu (Ovesná et al., 2006, Malysheva et al., 2004, Zhang et al., 2007), aktivitu alfa-amylázy 

(Matthies et al., 2009a), nulovou alelu lipoxygenázy (Hirota et al., 2005, 2008), aktivační faktor 

enzymatické aktivity (Fechter et al., 2010), aktivitu beta-glukanázy a beta-xylanázy (Matthies 
et al., 2009b) a další kvalitativní znaky (Emebiri et al., 2009, Schmalenbach et al., 2009, 

von Korf et al., 2008). Molekulární markery jsou také využívány k identifikaci zdrojů odolnosti 

vůči houbovým chorobám, jako jsou padlí travní (alela mlo-11, Piffanelli et al. 2004), rez ječná 
(gen Rph7, Rph16, Brunner et al., 2000, Ivandic et al., 1998), síťovitá skvrnitost ječmene (gen 

Rpt5, Manninen et al., 2000, Friesen et al., 2006) a další. 

Významné postavení piva s CHZO "České pivo" v národní agrární produkci a 
nedostupnost šlechtitelských nástrojů pro cílenou selekci na specifickou kvalitu odrůd pro 

CHZO "České pivo" dokládají potřebu a aktuálnost uceleného metodického přístupu ke šlechtění 

sladovnických odrůd pro  CHZO „České pivo“. 

3. Šlechtitelská schémata  

Ve šlechtění ječmene jakožto samosprašné rostliny tvoří odrůdu čistá linie. 

Základním principem šlechtění je rekombinace rodičovských znaků navozená umělým zkřížením 
rodičovských komponent (obr. 1) a selekce vhodného potomstva.  

 

 
 

Obr. 1: Křížení ječmene 
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Existuje celá řada šlechtitelských výběrových postupů, obecně jsou však používány 

pouze dva. 

3.1. Pedigree metoda 

Při použití této metody linie vznikají opakovaným samoopylováním výchozí rostliny. 

Postupně tak dochází k homozygotizaci a homogenizaci linií.  
Výhodou pedigree metody je, že selekce se provádí postupným zužováním výběrové 

populace ve více environmentálních podmínkách (ročnících). Obecné šlechtitelské schéma při 

využití pedigree metody ukazuje obr. 2. 
Po křížení rodičovských komponent je F1 generace pěstována obvykle v mimo-

vegetační době ve skleníku, popřípadě se osvědčilo zakázkové přemnožení v Chile. F2 generace 

je vyseta v řidším sponu. Během vegetace jsou prováděny pozitivní selekce rostlin s dobrým 
zdravotním stavem (označení barevným provázkem). V době sklizně jsou dále individuálně 

sklizeny rostliny s dobrými agronomickými vlastnostmi – odolnost proti poléhání, tvar 

a nasazení klasu atp. Zrno těchto rostlin je v následujícím roce vyseto do řádků, kde je opakován 
individuální výběr. Tento postup je opakován, dokud nedojde k dostatečné homogenizaci, 

povětšinou 3 - 4x. Dostatečně homogenizované linie jsou sklizeny jako celý řádek a je z nich 

vyset maloparcelový pokus, kde jsou rostliny hodnoceny na další agronomické znaky jako je 
např. odolnost proti poléhání a odolnost proti biotickým vlivům. 

 

 
 
Obr. 2: Šlechtitelské schéma při použití pedigree metody 
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Linie, které vyhovují nastaveným požadavkům, jsou v následujícím roce vysety v malo-

parcelových pokusech ve více opakováních a ve znáhodněném pořadí. Jsou opakována 
fenotypová hodnocení agronomických vlastností a odolnosti proti biotickým vlivům. 

Je vyhodnocena výnosová schopnost linií. Vybrané linie jsou vysety v maloparcelových 

pokusech ve více opakováních a ve znáhodněném pořadí na více testovacích lokalitách. Jsou 
opakována fenotypová hodnocení agronomických vlastností a odolnosti proti biotickým vlivům. 

Je vyhodnocena výnosová schopnost linií. Je provedeno mikrosladování a vyhodnocení 

sladovnické jakosti. Nejlepší linie je dále množena v rámci udržovacího šlechtění a přihlášena do 
státních zkoušek. 

3.2. Dihaploidy 

Dihaploidy, správněji nazvané zdvojené haploidy, jsou rostliny vzniklé z haploidních 
gametických buněk s následnou umělou nebo spontánní polyploidizací. Tímto dochází 

k okamžité fixaci genetické informace a v případě použití této metody u gametických buněk F1 

rostlin je vytvořen soubor dihaplodních plně homozygotních rostlin, u kterých při dalším 
samosprášení již nedochází k rekombinaci a segregaci znaků. U ječmene je možno dihaploidy 

indukovat pomocí vzdáleného křížení s Hordeum bulbosum a následným kultivováním 

haploidních rostlin in vitro, nebo androgenezí z prašníků resp. izolovaných mikrospor pylového 
zrna. V současné době je ve šlechtění ječmene rutinně rozšířena androgeneze využívající 

izolovaných mikrospor (Maluszynski et al., 2003). 

Hlavním přínosem dihaploidní technologie je tedy rychlá homozygotizace a tím 
zkrácení šlechtitelského procesu, kde nemusí docházet k časově náročné homogenizaci linií 

(Chloupek, 2000). Obecné šlechtitelské schéma při využití dihaploidů ukazuje obr. 3.  

 

 
Obr. 3: Šlechtitelské schéma při použití dihaploidní technologie 

 
Po křížení rodičovských komponent je F1 generace pěstována obvykle 

v mimovegetační době ve skleníku a jsou indukovány dihaploidy. Jednotlivé rostliny, které jsou 
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plně homozygotní, jsou vysety v polních podmínkách, kde probíhá intenzivní selekce jak podle 

fenotypu, tak na základě molekulárních markerů. Pro šlechtění ječmene pro CHZO „České 
pivo“, dále CP, se jako efektivní jeví v této fázi využít molekulárních markerů na identifikaci 

rezistencí proti houbovým listovým chorobám a kvalitu pro CP. Vybrané linie jsou poté vysety 

v maloparcelových pokusech a dále hodnoceny na další agronomické znaky jako je např. 
odolnost proti poléhání a odolnost proti biotickým vlivům. Linie, které vyhovují požadavkům, 

jsou v následujícím roce vysety v maloparcelových pokusech ve více opakováních a  

znáhodněném pořadí. Jsou opakována fenotypová hodnocení agronomických vlastností a 
odolnosti proti biotickým vlivům. Je vyhodnocena výnosová schopnost linií. Vybrané linie jsou 

vysety v maloparcelových pokusech ve více opakováních a ve znáhodněném pořadí na více 

testovacích lokalitách. Jsou opakována fenotypová hodnocení agronomických vlastností a 
odolnosti proti biotickým vlivům. Je vyhodnocena výnosová schopnost linií. Je provedeno 

mikrosladování a vyhodnocení sladovnické jakosti. Nejlepší linie je dále množena v rámci 

udržovacího šlechtění a přihlášena do státních zkoušek. V průměru je tohoto možno dosáhnout o 

dva roky dříve než v případě klasického liniového šlechtění pedigree metodou. 

4. Výběr rodičovských komponent 

Pro úspěšné šlechtění je třeba mít k dispozici genetickou variabilitu u rodičovských 

komponent a dostatečně robustní selekční kritéria, což je důležité zejména u tak komplexního 
znaku, jakým je sladovnická kvalita.  

4.1. Kvalita 

V případě monogenně založených znaků je jejich dědičnost jednoduchá a selekce 
účinná na základě jasných fenotypových projevů (Baker, 1986). V případě polygenně 

založených znaků, mezi které patří sladovnická kvalita, je situace mnohem obtížnější. Pro 

charakterizaci sladovnické kvality se používá řady parametrů, z nich každý postihuje pouze 

určitou část komplexní problematiky. Vzhledem k tomu, že i tyto dílčí kvalitativní znaky jsou 

polygenně založené, je selekce na sladovnickou kvalitu velmi obtížná (Swanston and Ellis, 
2002). K polygennímu charakteru a komplexní problematice sladovnické kvality dále přistupuje 

podíl vlivu prostředí na fenotypový projev (Eagles et al., 1995). V praxi to znamená, že genotyp 

s fixovaným genetickým založením má různé hodnoty kvalitativních parametrů na různých 
lokalitách a v různých ročnících (Foster et al., 1967). 

4.1.1. Fenotypové vyhodnocení kvality 

Standardním šlechtitelským postupem při výběru rodičovských komponent podle 
sladovnické kvality je rozsáhlé testování na více lokalitách a ve více ročnících. Takovéto 

testování je však velmi nákladné a náročné, provádí se proto u omezeného množství 

rodičovských komponent. Pro optimalizaci identifikace rodičovských komponent jsme provedli 
studium vlivu genotypu a prostředí na parametry sladovnické kvality. Sledované parametry 

(obsah dusíkatých látek (NL, v %), extrakt (E, v %), relativní extrakt při 45 °C (RE45, v %), 

Kolbachovo číslo (K, v %), diastatická mohutnost (DM, v j.WK), dosažitelný stupeň prokvašení 

(DSP, v %), friabilita (Fm, v %) a -glukany ve sladině (BGw, v mg.dm-3) byly statisticky 

průkazně závislé na prostředí (p < 0,05) s výjimkou DSP. Tento vliv byl vysoký až velmi vysoký 

vyjma parametru BGw, K a RE45. Sledované parametry sladovnické kvality byly také statisticky 
průkazně závislé (p < 0,05) na kategorii sladovnické kvality, s výjimkou DM, NL a F (obr. 4).  
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Obr. 4: Vliv genotypu a prostředí na kvalitativní parametry 

 

Vliv kategorie sladovnické kvality však byl velmi nízký až nízký. Nejvyšší procento 
popsané variability bylo u parametrů RE45, BG a K. Zjištěné hodnoty však nedostačují pro 

rutinní využití jako selekčního parametru. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k modelování 

klasifikačních funkcí metodou diskriminační analýzy (Fisher, 1936), popsáno v části 6. Metody. 

4.1.2. Molekulárně genetická analýza rodičovských komponent 

 Pro možnost navození polymorfismu u potomstva je třeba mít rodičovské 

komponenty geneticky co nejrůznorodější. Tradičně jsou pro odhad genetické vzdálenosti 
rodičovských komponent používány morfologické znaky a rodokmeny odrůd. Tyto přístupy mají 

různá omezení a jsou pro podrobnější hodnocení nedostačující (Matus and Hayes, 2002).  

Pro charakterizaci genových zdrojů byla použita řada typů molekulárních markerů, zahrnující 
RFLP, RAPD, AFLP, SSR a ISSR. (Liu et al., 1996; Russell et al., 1997; Pejic et al., 1998; Shi 

et al., 2004; Reddy et al., 2009). SSR markery jsou pro hodnocení genetické diverzity 

vynikajícím nástrojem, protože jsou kodominantní, jsou vysoce reprodukovatelné, vysoce 
polymorfní a jednoduché na provedení. Byly použity při řadě typů genetických analýz, jako 

konstrukce genetických map, hodnocení diverzity genových zdrojů a identifikaci markerů pro 

markery asistovanou selekci (Matus and Hayes, 2002; Marcel et al., 2007; Pushpendra 
et al., 2007). Jeví se tak jako vhodný nástroj i pro hodnocení genetické diverzity rodičovských 

komponent pro křížení při šlechtění ječmene na „České pivo“. Vhodnými rodičovskými 

komponentami tak jsou odrůdy se sladovnickou kvalitou pro „České pivo“, viz. 3.1.1. 
a s rozdílnými alelami SSR markerů na co nejvíce lokusech. Analýza SSR je dále popsána 

v metodické části. 

4.2. Rezistence vůči houbovým chorobám 

Choroby ječmene způsobované fakultativními fytopatogenními houbami patří mezi 

kritické faktory současného úspěšného pěstování jarního ječmene. Složitost těchto onemocnění 

spočívá především v jejich vysoké genetické variabilitě a komplexnosti onemocnění, která 
způsobují. Měnící se ráz klimatu vyvolává výrazné změny ve významnosti škodlivých činitelů, 

tedy i původců chorob. Z fytopatologického hlediska lze u ječmene vymezit dvě skupiny 

závažných komplexních houbových onemocnění způsobených fakultativními fytopatogenními 
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houbami: komplex listových chorob a komplex chorob klasů. Na prvním z nich se podílejí 

především druhy fytopatogenních hub: Blumeria graminis, Pyrenophora teres, Puccinia hordei, 
Rhynchosporium secalis, Cochliobolus sativus a Ramularia collo-cygni. Komplex chorob klasů 

je nejčastěji vztahován k rodu Fusarium se všemi negativy, týkajícími se tvorby sekundárních 

metabolitů toxických a hygienicky závadných pro další potravinářské a krmivářské využití.  
Rozvoj jednoho z druhů listových chorob nad úroveň prahu škodlivosti je dosahováno 

v ČR průměrně pětkrát za 10 let. Padlí travní je v České republice nejčastější chorobou ječmene 

(Dreiseitl, 2003), která každoročně silně napadá 33% ploch neodolných odrůd jarních ječmenů 
(Dreiseitl a Jurečka, 2003). Převažujícím genem odolnosti k padlí travnímu je v evropských 

odrůdách gen mlo. Autoři uvádějí, že v některých zemích Evropy je oseto odrůdami s genem mlo 

až 50% plochy jarního ječmene. Dosud tento gen zajišťuje dobrou rezistenci odrůd ječmene, ale 
první odrůda s tímto genem rezistence byla zaregistrována již v r. 1979. Celkově bylo v Evropě 

zaregistrováno 145 odrůd s recesivním genem mlo (Schwarzbach, 2006). Proto rozšíření nové 

virulentní rasy by bylo závažnou ekonomickou hrozbou pro evropské zemědělství.  

Hnědá rzivost ječmene je další každoročně se vyskytující chorobou jarního ječmene. 

V druhé polovině vegetace napadá nejenom listy, ale příznaky napadení jsou patrné i v klasech.  

Komplex chorob klasů způsobovaný některým z druhů rodu Fusarium (telemorpha 
Gibberella) je problémem všech druhů obilnin. Jarní ječmen jako hospodářsky významný druh 

obilniny s tradicí pěstování v ČR je v podmínkách epidemie růžovění klasů ječmene významně 

znehodnocen na kvantitě a kvalitě produkce. Vedle hygienických rizik přistupuje i průkazné 
zhoršení sladovnické kvality. Hodnocení rezistence vůči k houbovým patogenům rodu Fusarium 

v praktických šlechtitelských programech může být komplikováno silnou vazbou reakce 

napadení na podmínky prostředí (Chrpová et al., 2004, Franckowiak et al., 2004). Z těchto 
důvodů je třeba při výběru rodičovských komponent potřeba provádět testy vždy na více 

lokalitách a sledovat více znaků podmiňujících odolnost proti biotickým vlivům. 

4.2.1. Molekulárně genetická analýza 

Pro identifikaci přítomnosti vybraných genů rezistence lze použít jednak specifické 

markery přímo umístěné ve sledovaném lokusu (u mlo11 v promotorové oblasti) nebo CAPS 
(cleaved amplified polymorphic site) markery (u Rph7 a Mla marker využívající restrikční 

endonuklázu pro štěpení alelicky specifické sekvence) a nebo mikrosatelitní (SSR) markery 

(u Rpt5 mikrosatelitní lokus nacházející se v těsné vazbě s genem rezistence). Vhodnými 
rodičovskými komponentami jsou geneticky vzdálené odrůdy se sladovnickou kvalitou pro 

„České pivo“ (viz. 3.1.1., 3.1.2.) a alespoň jedním odlišným genem rezistence, aby v potomstvu 

křížení mohlo dojít k jejich kumulaci. Analýza přítomnosti genů rezistence je dále popsána 
v metodické části. 

4.2.2. Fenotypové hodnocení 

Pro předvýběr rodičovských komponent z hlediska rezistence se osvědčilo pěstování 
genových zdrojů v polních podmínkách (fytoškolky) při využití silného tlaku přirozeně 

se vyskytujících kmenů biotických činitelů a následná molekulárně-genetická analýza způsobu 

založení rezistence. Vzhledem k tomu, že je třeba testovat rozsáhlé soubory genových zdrojů, 
bylo pěstování optimalizováno pro takto intenzivní testování. Základem je hnízdový výsev 

ve čtvercovém sponu 50 x 50 cm do dvou pásů ve čtyřech řadách, přičemž tyto pásy jsou 

ohraničeny výsevem silně náchylné odrůdy (obr. 5), tzv. spreadera, na kterém se patogen snadno 
množí. Takto vznikne vysoký infekční tlak na testované materiály. Hodnotíme několikrát během 

vegetace vizuálně na základě stupně napadení ve stupnici 1 - 9 (1 -  náchylný, 9 - rezistentní). 
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U materiálů s uspokojivou úrovní rezistence odebíráme listovou tkáň pro molekulárně-

genetickou identifikaci přítomných genů rezistence. 
 

 
 

Obr. 5: Testování rezistence genových zdrojů vůči biotickým faktorům 

5. Selekce linií v segregujících populacích 

Při selekci je vhodné co nejdříve zúžit výběrovou populaci výběrem na znaky 
s vysokou heritabilitou a jednoduchou detekcí. Tento požadavek splňují molekulární markery. 

V generaci F2, resp. DH1 tak probíhá individuální selekce označených rostlin (obr. 6) 

na přítomnost genů rezistence a predispozici kvality pro produkci CHZO „České pivo“ 
vyvinutými molekulárními markery (viz. část 6. Metody).  

 

 
 

Obr. 6: Označení rostlin 
 

Vybrané rostliny jsou sklizeny. Jejich klasová potomstva (obr. 7) jsou následující rok fenotypově 

ověřována na rezistenci vůči houbovým chorobám a dále selektována na agronomické vlastnosti 
s vysokou heritabilitou – výšku rostlin, datum metání, odolnost k poléhání, odolnost proti lámání 

stébla. 
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Obr. 7: Klasová potomstva F3-Fn 
 

 Vybrané linie jsou v případě DH2 směsně sklizeny, v případě F3 jsou provedeny individuální 

výběry pro výsev klasového potomstva v dalším roku. Postup individuálních výběrů u pedigree 
metody se opakuje, dokud není dosaženo dostatečné vyrovnanosti linie. 

V dalším selekčním cyklu DH3 a Fn jsou na maloparcelových pokusech (obr. 8) opakována 

fenotypová hodnocení předešlé generace a postupně se přidávají fenotypová a kvalitativní 
hodnocení s nižší heritabilitou a vyšší náročností na vyhodnocení - rozkladitost trsu, datum 

zralosti, tvar zrna, hmotnost 1000 zrn, jemnost a tvar pluchy, podíl zrna > 2,5 mm a výnos zrna.  

 
 

 
 
Obr. 8: Maloparcelové pokusy  

 

Vybrané linie jsou sklizeny a v následujícím cyklu vysety ve více opakováních. Jsou opakována 
fenotypová hodnocení z předešlého cyklu, a pokud je sklizen dostatek zrna, jsou provedeny 

základní kvalitativní analýzy. Vybrané linie jsou vysety na více lokalitách ve více opakováních 

a jsou opakována fenotypová hodnocení z předešlého cyklu a detailní vyhodnocení sladovnické 
jakosti. Na základě získaných víceletých dat je provedeno komplexní statistické vyhodnocení 

a nejlepší linie jsou přihlašovány do státních odrůdových zkoušek. U přihlašované linie je třeba 

dbát na vyrovnanost jednotlivých znaků a na nutnost být alespoň v jednom znaku lepší než 
referenční odrůdy. 
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6. Metody 

6.1. Pěstování a odběr rostlinného materiálu  

Spotřební materiál a vybavení 

Mikrozkumavkové bloky 96 (Nunc Deepwell plate 2 ml) 
Silikonová víčka bloků 96 (Nunc Deepwell Cap Mat) 

Nůžky 

Laboratorní sušárna 
 

Pro předvýběr rodičovských komponent se osvědčilo pěstování genových zdrojů 

v období mimo vegetaci a jejich následná molekulárně-genetická analýza. Vzhledem k tomu, 
že je třeba testovat rozsáhlé soubory genových zdrojů, bylo pěstování optimalizováno 

pro potřebu následné izolace DNA a PCR metody v 96 jamkovém formátu (obr. 9). Základem 

je využití školkařského sadbovače (f. Pasič č. 2690) který obsahuje 10 x 14 pozic, tedy 
při vynechání pozic okolo kraje sadbovače je ve stejném formátu jako mikrozkumavkové bloky 

používané pro izolaci DNA a PCR (8 x 12 pozic). Sadbovač naplníme zeminou, do každé pozice 

vytvoříme důlek, do kterého vyséváme tři zrna. Každá pozice je obsazena jedním genotypem, 
v případě pochybností o čistotě genotypu je možno vysévat více pozic. Zaznamenáme adresu 

pozice stylem číslo sadbovače/řada/sloupec. Po vyklíčení zrn ponecháme v každé pozici jen 

jednu rostlinu. Po vytvoření druhého listu přistoupíme k odběru rostlinné tkáně – nůžkami 
odstřihneme dva listové segmenty 2 cm dlouhé a umístíme je do odpovídající adresy 

mikrozkumavkového bloku. Pro transport bloky uzavřeme silikonovým víčkem. Vzorky listové 

tkáně odebrané do mikrozkumavkových bloků usušíme přes noc v laboratorní sušárně při 45 °C. 
Po izolaci DNA a provedené molekulárně-genetické analýze je možno vybrané rostliny vyhledat 

a dopěstovat pro zásev ve vegetačním období. 

 

 
 
Obr. 9: Genové zdroje zaseté v sadbovačích. 

 

V případě selekce genotypů z polních pokusů odebíráme jednotlivé genotypy přímo z těchto 
pokusů, přičemž zaznamenáváme adresu mikrozkumavky stylem číslo bloku/ řada/sloupec 



11 

 

a jejich polní čísla. Pro transport bloky uzavřeme silikonovým víčkem. Vzorky listové tkáně 

odebrané do mikrozkumavkových bloků usušíme přes noc v laboratorní sušárně při 45 °C. 

 6.2. Extrakce DNA 

Pro rutinní využití ve šlechtění se osvědčila izolace DNA klasickou extrakční 

metodou CTAB (Saghai-Maroof, 1984) adaptovanou na zpracování velkého množství vzorků.  
Spotřební materiál a chemikálie  

Mikrozkumavkové bloky 96 (Nunc Deepwell plate 0,5 ml) 

Skleněné kuličky 5 mm 
Zažehlovací fólie (4-titude Foil Seal) 

Detergent CTAB  

Chlorid sodný  
EDTA  

Tris-HCl   

Chloroform  
Isopropanol  

Ethanol 70% 

H2O pro molekulární biologii  
 

Vybavení 

Dávkovač kuliček (Quiagen TissueLyser 5 mm Bead Dispenser, 96-Well) 
Vibrační homogenizátor (Quaigen TissueLyser) 

Zažehlovač (ThermoFisher ALPS 50 V-Manual Heat sealer) 

Digestoř 
Laboratorní třepačka (Biosan PST-60HL) 

Centrifuga s rotorem pro mikrozkumavkové bloky 96 (Hettich universal + rotor 1453) 

Termostatovaná vodní lázeň 
 

CTAB extrakční roztok 
20g CTAB 

81,82 g NaCl 

18,61 g EDTA 
100 ml 1M TRIS-HCl pH 8.0 

Rozpustit v 900 ml H2O, doplnit do 1000 ml 

 
Pomocí dávkovače kuliček přidáme do každé mikrozkumavky bloku připraveného dle 

předchozí metody skleněnou kuličku. Zkumavkový blok pečlivě uzavřeme silikonovým víčkem. 

Pomocí adaptérů upneme do čelistí vibračního mlýnu a 4 minuty homogenizujeme. Poté bloky 
otočíme tak, aby strana bloku blíže mlýnu byla nyní vzdálenější, a opět 4 minuty 

homogenizujeme. Bloky vyjmeme a poklepeme s nimi o stůl, aby spadl rozemletý prach z víčka. 

Přidáme 300 µl CTAB extrakčního roztoku (přednostně vícekanálovou mikropipetou), na blok 
položíme zažehlovací fólii a zažehlíme. Opět umístíme do vibračního mlýnku a obdobným 

způsobem jako při mletí homogenizujeme po dobu 30 s. Mikrozkumavkové bloky umístíme 

na 1 hodinu do vodní lázně nastavené na teplotu 65 °C, přičemž bloky občas protřepeme. Poté 
bloky vyjmeme, zchladíme na laboratorní teplotu a centrifugujeme 1 min. při max. otáčkách. 

V digestoři přidáme do každé mikrozkumavky 150 µl chloroformu (přednostně vícekanálovou 

mikropipetou) a opět zažehlíme fólií.  Mícháme na třepačce při 1100 rpm po dobu 30 minut. 
Poté mikrozkumavkové bloky centrifugujeme při maximálních otáčkách po dobu 5 minut. 
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Přeneseme 130 µl supernatantu (přednostně vícekanálovou mikropipetou) do bloku 0,5 ml s 150 

µl isopropanolu (připraveno předem a vychlazeno při -18 °C). Razantně protřepeme 
a inkubujeme 5 minut při teplotě -18 °C. Poté bloky centrifugujeme při maximálních otáčkách 

po dobu 5 minut. Vysrážená DNA vytvoří pelety průhledné až bílé barvy (obr. 10). 

Odpipetujeme supernatant (přednostně vícekanálovou mikropipetou) a přidáme 200 µl 70% 
etanolu (přednostně vícekanálovou mikropipetou). Inkubujeme 10 minut při 4°C. Odpipetujeme 

supernatant (přednostně vícekanálovou mikropipetou) a necháme bloky se sraženou DNA 

vyschnout v laboratorní sušárně při 45 °C. Jako poslední krok přidáme 100-200 µl ultra čisté 
vody a inkubujeme přes noc při 4 °C. Roztok DNA, je-li dobré čistoty, lze dlouhodobě skladovat 

při teplotě -20 °C. Kvalita a koncentrace extrahované DNA ověřujeme elektroforeticky nebo 

spektrofotometricky. 
 

 
 

Obr. 10: DNA po srážení isopropanolem 

6.3. Elektroforéza DNA v agarózových gelech 

 Pro separaci fragmentů DNA podle velikosti se používá gelová elektroforéza. 

Principem metody je různá pohyblivost fragmentů DNA v gelu vloženém do elektrického pole. 

Mohou být použity gely tvořené agarózovou nebo polyakrylamidovou matricí. Agarózové gely 
jsou jednodušší na přípravu a při jejich přípravě se nepoužívají žádné toxické sloučeniny. Je v 

nich možno analyzovat fragmenty o větším rozsahu velikostí, nevýhodou je však jejich nižší 

rozlišovací schopnost. Pro použití agarózových gelů je nutný rozdíl velikosti analyzovaných 
fragmentů o min. 10 %. Polyakrylamidové gely vznikají polymerací toxického akrylamidu 

a proto je jejich použití omezené na pracoviště s vysokou úrovní proškolenosti pracovníků a 

technickými možnostmi. Pro rutinní využití v šlechtitelské praxi tak uvádíme postup pouze pro 
elektroforézu v agarózových gelech. 

 

Spotřební materiál a chemikálie  
Agaróza 

1x SB pufr (Broody and Kern, 2004) 
Barvivo GelRed 

 

20x  SB pufr 
Borax (tetraboritan sodný) 76.2 g 

Kyselina boritá 12.37 g 

Rozpustíme v 900 ml demi H2O a doplníme na 1000 ml demi H2O 
Pro 1x SB pufr 50 ml 20x SB pufru doplníme do 1000 ml demi H2O 



13 

 

 

VybaveníHorizontální elektroforetická jednotka 
Laboratorní elektrický zdroj 

UV transiluminátor 

Laboratorní sklo 
Mikrovlnná trouba 

 

Podle požadované rozlišovací schopnosti a kapacity elektroforetické jednotky 
navážíme potřebné množství agarózy (např. pro nejčastější aplikace 2% agarózový gel a objem 

jednotky 50ml gelu navažujeme 1 g agarózy) do Ehrlenmeyerovy baňky o 5-ti násobku objemu 

připravovaného gelu. Doplníme 1x SB pufrem do objemu kapacity elektroforetické jednotky 
a mírně promícháme. V mikrovlnné troubě zahříváme až po počátek varu. Necháme rozpouštět 

za občasného promíchání, v případě potřeby znovu přivedeme k varu. Po rozpuštění agarózy 

ochladíme na cca 60 °C. Přidáme barvivo GelRed v množství dle návodu výrobce a směs 

nalijeme do připravené formy elektroforetické jednotky s umístěnými hřebeny pro formování 

jamek na vzorky. Necháme ztuhnout minimálně 1 hodinu. Ztuhlý gel přeneseme do komory 

elektroforetické jednotky a převrstvíme 1x SB pufrem. Vyjmeme hřebeny. Do jamek v gelu 
dávkujeme analyzované vzorky po proběhlé PCR. Elektroforetickou jednotku uzavřeme krytem 

a zapojíme elektrický zdroj. Agarózovou elektroforézu s SB pufrem je možno provozovat 

s vyššími napětími a docílit tak kratšího času potřebného pro separaci fragmentů. Osvědčilo se 
napětí 10V/cm gelu. Čas potřebný pro rozdělení fragmentů je indikován stopovací barvou 

obsaženou v PCR směsi, pokud je barva na konci gelu resp. u další řady vzorkových jamek, je 

třeba elektrický zdroj vypnout. Vizualizace rozdělených fragmentů DNA je na UV 
transiluminátoru s následnou fotodokumentací. 

6.4. Analýza mikrosatelitů  

Materiál a vybavení 
Stejné jako pro agarózovou elektroforézu 

Primery (zakázková syntéza firma Generi-Biotech, CZ) 
Combi PPP Master Mix (Top-Bio, CZ)  

Cykler 

Pipety + špičky 
PCR zkumavky 

 

Analýza genetické diverzity rodičovských komponent se provádí technikou analýzy 
mikrosatelitních (SSR) lokusů standardní PCR (Ramsay et al., 2000). Pro popis genetické 

diverzity se jako vhodné jeví SSR markery uvedené v tab. 1, kde jsou zároveň uvedeny sekvence 

použitých primerů, Ta a PIC skóre vyjadřující míru polymorfismu popsaného markerem. 
 

Tab. 1: Mikrosatelitní markery pro hodnocení genetické vzdálenosti 
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Marker Chromozom Pozice (cM) Forward primer Reverse primer Ta (°C) PIC skóre

WMC1E8 1H 159,3 TCATTCGTTGCAGATACACCAC TCAATGCCCTTGTTTCTGACCT 55 0,428

Bmac0032 1H 55,5 CCATCAAAGTCCGGCTAG GTCGGGCCTCATACTGAC 60 0,609

Bmag0211 1H 61,6 ATTCATCGATCTTGTATTAGTCC ACATCATGTCGATCAAAGC 58 0,825

Bmag0382 1H 97,3 TGAAACCCATAGAGAGTGAGA TCAAAAGTTTCGTTCCAAATA 58 0,361

HVM54 2H 132,8 AACCCAGTAACACCTGTCCTG AGTTCCCTGACCCGATGTC 55 0,776

Bmag0378 2H 68,6 CTTTTGTTTCCGTAGCATCTA ATCCAACTATAGTAGCAAAGCC 58 0,791

Bmac0093 2H 75,1 CGTTTGGGACGTATCAAT GGGAGTCTTGAGCCTACTG 55 0,805

Bmag0125 2H 89,9 AATTAGCGAGAACAAAATCAC AGATAACGATGCACCACC 55 0,758

Bmac0067 3H 51 AACGTACGAGCTCTTTTTCTA ATGCCAACTGCTTGTTTAG 55 0,819

Bmag0006 3H 51 TTAAACCCCCCCCCTCTAG TGCAGTTACTATCGCTGATTTAGC 58 0,642

Bmag0131 3H 52 TTTCAGAAACGGAGTTTTG CCTCCACACAAAAAATCC 55 0,866

EBmac0541 3H 153,8 ACGGATCTACTTTAGCTAGCA AAACAACCCCACACAATC 58 0,259

Bmag0138 3H 55,5 ACCAGGAGGAATGAGAGAG AATAAACCTTGAGACGATGG 58 0,621

EBmac0788 4H 87 TAACTTACTTTATATCCATGGCA ATGATGAGAACTCTTCACCC 60 0,756

HVM67 4H 116,8 GTCGGGCTCCATTGCTCT CCGGTACCCAGTGACGAC 55 0,528

Bmag0384 4H 42,1 TGTGAGTAGTTCACCATAGACC TGCCATTATCATTGTATTGAA 58 0,758

HVM03 4H 45,1 ACACCTTCCCAGGACAATCCATTG AGCACGCAGAGCACCGAAAAAGTC 55 0,821

HvLOX 5H 120,1 CAGCATATCCATCTGATCTG CACCCTTATTTATTGCCTTAA 58 0,48

Bmag0323 5H 35,5 TTTGTGACATCTCAAGAACAC TGACAAACAAATAATCACAGG 55 0,758

Bmac0096 5H 40,8 GCTATGGCGTACTATGTATGGTTG TCACGATGAGGTATGATCAAAGA 58 0,742

Bmag0222 5H 92,3 ATGCTACTCTGGAGTGGAGTA GACCTTCAACTTTGCCTTATA 58 0,604

Bmac0127 6H 100,4 AACTATGTCCAGTCGTTTCC CTTGTCGTATCATCTTATTCAGA 58 0,833

Bmag0173 6H 76,3 CATTTTTGTTGGTGACGG ATAATGGCGGGAGAGACA 58 0,716

Bmag0120 7H 101,1 ATTTCATCCCAAAGGAGAC GTCACATAGACAGTTGTCTTCC 58 0,858

Bmag0135 7H 160,7 ACGAAAGAGTTACAACGGATA GTTTACCACAGATCTACAGGTG 58 0,888

EBmac0713 7H 33,6 GGTAAAACATTTCCCTCGT TAGAGATCACTCTCTTCTGTGC 60 0,904
Bmag0369 7H 87,8 CACTAGGCACCAATGACTG ATCGAAAATCTTAGCTTTGG 58 0,808  
 

Dle návodu výrobce připravíme směs Combi PPP Master Mixu, primeru použitého markeru 
a DNA analyzovaného vzorku. Cyklus pro PCR je shodný pro všechny markery s výjimkou Ta, 

která je pro konkrétní marker uvedena v tabulce.  

 
1) 94 °C,  5 min 

2) 94 °C,  15 sec 

3) Ta použitého markeru dle tabulky, 30 sec 
4) 72 °C,  45 sec 

5) jdi na krok 2, 34x 

6) 72 °C, 5 min 
7) ochlazení na 4 °C 

 
Rozdělení fragmentů je provedeno agarózovou elektroforézu při použití speciální agarózy pro 

vysoké rozlišení MetaPhor (Lonza), příklad na obr. 11.  

 

 
 
Obr. 11: Polymorfismus markeru HVM03 u souboru genových zdrojů 
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6.5. Markery asistovaná selekce pro identifikaci genotypů s kvalitou pro CHZO „České 

pivo“ 

Markery a jejich aplikace jsou založeny na rozdílech v sekvencích odrůd ječmene 

vhodných/ nevhodných pro CHZO České pivo. Vyvinuté metodické postupy jsou chráněny 

užitnými vzory. Jejich využití je tedy vázáno na uzavření licenční smlouvy. 
Aplikace CAPS markeru Lks2c1 (Úřad průmyslového vlastnictví Fuzit č. 30241) spočívá v PCR 

reakci a následném štěpení produktu amplifikace pomocí restrikční endonukleázy NcoI. Testuje 

se přítomnost původního amplikonu o velikosti 204 bp nebo dvou štěpených fragmentů o 
velikostech 84 a 120 bp. 

Aplikace PCR markeru Mlks3 (Úřad průmyslového vlastnictví Fuzit č. 29790) spočívá pouze 

v PCR reakci a testování přítomnosti nebo nepřítomnosti produktu amplifikace o velikosti 233 
bp. 

 

PCR reakce jsou prováděny v cykleru podle následujícího programu: 
95 °C 2min 

35 cyklů  

95 °C 30 sec 
 60 °C 40 sec 

 72 °C 1 min 

závěrečná syntéza  
72°C 10 min 

skladování při 10 °C do provedení restrikční analýzy 

 
Separace produktů jsou prováděny v 1 – 2% agarózovém gelu dle výše popsaného postupu.  

 

 
 
Obr. 12 Ukázka elektroforeogramu produktů PCR a restrikční analýzy markeru Lks2c1 
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Obr. 13 Ukázka elektroforeogramu PCR produktů markeru Mlks3 

6.6. Sladovnické analýzy 

Pro vyhodnocení sladovnické kvality se používá standardní postup používaný 

ve VÚPS Brno, který je v podstatě totožný z metodikou MEBAK (2011). Sladování 0,5 kg 

vzorků zrna > 2.5 mm probíhá v mikrosladovně fy KVM (ČR). Namáčka je prováděna 
v skříňové máčírně. Teplota vody a teplota vzduchu je udržována na hodnotě 14,5 °C. Délka 

namáček 1. den - 5 hodin; 2. den - 4 hodiny. Třetí den je obsah vody v klíčícím zrnu namáčkou 

nebo dokropením upraven na hodnotu 45 %. Klíčení probíhá ve skříňovém klíčidle. Teplota 
v průběhu klíčení je 14,5 °C. Celkový čas máčení a klíčení je 144 hodin. Hvozdění je prováděno 

na jednolískovém elektricky vyhřívaném hvozdu. Celková doba hvozdění je 22 hodin, fáze 

předsoušení probíhá při teplotě 55 °C, poté je teplota zvýšena na 4 hodiny hodnotu 80 °C. 
Sladovnická kvalita je definována následujícími parametry: obsah dusíkatých látek 

v nesladovaném zrnu (NL, v %), extrakt v sušině sladu (E, v %), relativní extrakt při 45 °C 
(RE45, v %), Kolbachovo číslo (K, v %), diastatická mohutnost (DM, v j.WK), dosažitelný 

stupeň prokvašení (DSP, v %), friabilita (Fm, v %) a -glukany ve sladině (BGw, v mg.dm-3). 

Parametry jsou stanovovány podle metodik uvedených v publikacích EBC (2010) a MEBAK 
(2011). 

6.7. Diskriminační analýza 

Metodou diskriminační analýzy (Fisher, 1936), konkrétně krokové regrese 
s přidáváním proměnných přistoupíme k modelování klasifikačních funkcí na datech 

kalibračního souboru. Jako vstupní proměnné jsou použity všechny naměřené kvantitativní 

parametry. V jednotlivých iteracích krokové regrese postupně přidáváme proměnné s hodnotou 
testovacího kritéria F > 10 (vzhledem ke kategorii CP/ostatní, dále O) až po dosažení uspokojivé 

hladiny statistické spolehlivosti (p < 0,01). Na modelovém souboru jsme během tří iterací 

dosáhli optimální klasifikační funkce zahrnující proměnné NL, RE45 a DSP se statistickou 
spolehlivostí p < 0,001. Funkce pro kategorizaci odrůd jako CP nebo O jsou uvedeny v tab. 2. 
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Tab. 2: Koeficienty klasifikačních funkcí 

 
CP O

NL (%) -36,68 -39,29

RE45 (%) 29,18 30,9

DSP (%) 113,5 116,3

Constant -4889 -5155

Vysvětlivky

NL - Obsah dusíkatých látek

RE45 - Relativní extrakt při 45 °C

DSP - Dosažitelný stupeň prokvašení  
 

Dosazením do obecné rovnice Skategorie = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bm*xm jsme tedy získali 
klasifikační funkci např. pro kategorii CP: 

 

Klasifikační skóre (SCP) = -4889 - 36,68 * NL + 29,18 * RE45 + 113,5 * DSP 
 

Výpočtem průměrné hodnoty SCP pro základní skupinu vzorků CP a O, jejich součtem 

a vydělením 2 pak získáme prahovou hodnotu „threshold“ T = CP  + O)/2, zde hodnota 
T = 5015. Pokud je vypočtená hodnota SCP u neznámého vzorku < T, kategorizujeme vzorek 

jako CP, pokud je > T, kategorizujeme vzorek jako O. Tento postup je nejjednodušší, existuje 

řada dalších, např. výpočet příslušnosti neznámého vzorku do kategorie pomocí Mahalanobisovy 
vzdálenosti (Mahalanobis, 1936), pro přehled viz Rencher and Christensen (2012). Dále 

je nezbytné testovat schopnost klasifikačních funkcí kategorizovat odrůdy jako CP či O 

na verifikačním souboru nezávislých dat.  
Pomocí výše uvedených funkcí u vzorků souboru vypočítáme hodnoty SCP a vzorky zařadíme 

do kategorií (tab. 3).  

 

 

 

Tab. 3: Ověřování klasifikace odrůd 
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Odrůda 

Variety

NL 

(%)

RE45 

(%)

DSP 

(%)
SCP T SCP -T

Predikce 

kategorie 

Deklarovaná 

kategorie 

Acrobat 11,0 43,5 83,9 5 500 5 015 484 O O

Aksamit 11,3 34,8 82,4 5 064 5 015 49 O CP

Aktiv 12,4 39,9 81,8 5 105 5 015 90 O O

Blaník 11,7 35,8 81,7 4 999 5 015 -16 CP CP

Bojos 11,4 37,1 79,2 4 765 5 015 -250 CP CP

Calgary 11,8 37,5 81,0 4 966 5 015 -49 CP CP

Diplom 11,6 38,5 81,7 5 082 5 015 67 O O

Jersey 11,9 42,5 81,6 5 176 5 015 161 O O

Kangoo 11,5 39,8 83,7 5 350 5 015 335 O O

Marthe 11,8 43,8 83,7 5 456 5 015 441 O O

Prestige 11,5 41,2 82,3 5 232 5 015 217 O O

Publican 11,0 37,9 82,7 5 200 5 015 185 O O

Radegast 11,6 38,6 78,6 4 733 5 015 -282 CP CP

Sebastian 10,5 40,5 83,2 5 351 5 015 336 O O

Spilka 11,7 44,5 79,9 5 049 5 015 34 O O

Tolar 11,6 35,5 80,7 4 881 5 015 -134 CP CP

Westminster 11,0 46,1 81,7 5 326 5 015 311 O O

Xanadu 11,3 43,7 81,5 5 222 5 015 207 O O

CP - Odrůdy pro pivo s CHZO "České pivo"

O - Ostatní sladovnické odrůdy

Vysvětlivky

NL - Obsah dusíkatých látek

RE45 - Relativní extrakt při 45 °C

T - Prahová hodnota

DSP - Dosažitelný stupeň prokvašení 

SCP - Klasifikační skóre

 
 
Odrůdy jsou správně kategorizovány v 94 % případů. Klasifikační funkce založená 

na diskriminační analýze poskytuje objektivní způsob hodnocení jak rodičovských komponent, 

tak i šlechtitelských linií ječmene vhodných pro „České pivo“. Pro správné vyhodnocení vedle 
základního vyhodnocení jako sladovnického ječmene stačí sledovat obsah dusíkatých látek, 

relativní extrakt při 45 °C a dosažitelný stupeň prokvašení. 

6.8. Markery rezistence vůči chorobám 

 Hnědá rzivost ječmene způsobená houbou Puccinia hordei je významná choroba 

ječmene s rozšířením na celém světě. Gen rezistence ječmene vůči Puccinia hordei Rph7 se 

nachází na chromozomu 3HS. PCR reakce s primery cMWG691f/cMWG691r amplifikuje 
fragment, který se u genotypů s přítomností Rph7 štěpí pomocí restrikční endonukleázy RsaI 

(obr. 15). CAPS marker lze použít pro skríning linií jarního ječmene s optimalizací pro teploty 

annealingu 62 °C, 60 °C a 58 °C (5 cyklů každá) po dobu 30 sec a 55 °C a 50 °C (10 cyklů 
každá). Jako pozitivní kontrola při skríningu byla používána odrůda Cebada Capa, jako negativní 

kontrola bez genu Rph7 byla použita odrůda Bowman (ukázka obr. 15). 

 



19 

 

 
 

Obr. 14: Ukázka elektroforézy PCR produktů s primery cMWG691f/ cMWG691r a po štěpení 
RsaI v agarózovém gelu. + pozitivní detekce Rph7, – negativní detekce, heterozygotní sestava 

označena písmenem H 

 
Lokus mlo (Büschges, 1997) u ječmene je důležitým zdrojem rezistence vůči padlí 

travnímu (Blumeria graminis). Alela mlo11 vznikla pravděpodobně až po domestikaci ječmene 

(původ z etiopských lokálních variet) a z molekulárního hlediska se jedná o vyřazení funkce Mlo 
inzercí tandemové repetice. Rostliny ječmene s nefunkční alelou (mlo) lokusu Mlo jsou 

rezistentní ke všem známým izolátům padlí travního. Pomocí molekulárního markeru mlo07646 

(Piffanelli et al. 2004), lze tuto alelu mlo11 detekovat. Band (proužek na gelu) o velikosti 530 bp 
signalizuje mlo11 (pozitivní), naopak band o velikosti 470 bp se vyskytuje u genotypů bez mlo11 

(negativní) (obr. 16). Tento marker lze použít při optimalizaci pro teplotu annealingu 55 °C 

po dobu 1 minuty a 35 cyklů. Jako pozitivní kontrola při skríningu byla používána odrůda 
Grosso, jako negativní kontrola Diamant. 

 

 
 
Obr. 15: Ukázka elektroforetické separace PCR produktů s markerem mlo07646. Přítomnost 

fragmentu o velikosti 530 bp signalizuje mlo11 (pozitivní - označeno „+“), naopak band o 

velikosti 470 bp se vyskytuje u genotypů bez mlo11 (negativní – označeno „-“), heterozygotní 

sestava označena písmenem H. 

 

Kromě výše uvedeného lokusu Mlo je v rezistenci ječmene vůči padlí travnímu 
účinný také lokus Mla. V ukázce (obr. 17) byly k molekulární identifikaci lokusu Mla využity 

primery odvozené dle publikace Mejlhede et al. (2006):  

Mla1-3F 5´-AGCAGCTCGACAGCCAAGACAA-3´ 
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Mla1-3R 5´-CCCAACCCTCCAAATCCAACAA-3´  

Tento typ markeru byl optimalizován pro podmínky PCR reakce: denaturace 5min při 95°C, poté 
následovalo 35 cyklů: 15 s při 95 °C, 30 s  annealing při teplotě 62 °C, 45 s 72 °C, a na závěr 

konečná extenze 10 min při 72 °C. Technika popsaná v publikaci Mejlhede et al. (2006) byla pro 

účely detekce Mla lokusu upravena do realizace CAPS markeru. Štěpení získaného PCR 
amplikonu bylo provedeno restrikční endonukleázou RsaI (Fermentas) dle publikace Sedláček a 

Stemberková (2010). Štěpení pomocí RsaI spolehlivě identifikuje genotypy nesoucí Mla alely.  

 

 
 

Obr 16. Ukázka elektrofoterogramu PCR produktů s primery Mla1-3F/3R  po štěpení restrikční 

endonukleázou RsaI. + pozitivní detekce Mla, – negativní detekce. 
 

Síťovitá skvrnitost ječmene způsobovaná houbou Pyrenophora teres je jednou z 

nejrozšířenějších chorob ječmene. Vyskytuje se ve dvou typech net- (síťovitá skvrnitost) a spot- 
(okrouhlá skvrnitost), přičemž u nás je více rozšířen net-typ a tento typ je také častěji studován z 

hlediska rezistence hostitele. Gen rezistence vůči síťovité skvrnitosti Rpt5 se nachází na 

chromozomu 6H (Manninen et al, 2006). Mikrosatelitní (SSR) markery Bmag0173 a Bmag0381, 

které jsou od sebe vzdáleny 5.1 cM, v předešlých studiích byly doporučeny jako nejvhodnější k 

identifikaci Rpt5 při markery asistované selekci. Pro screening linií jarního ječmene lze 

optimalizovat marker Bmag0381 pro teplotu annealingu 66 °C po dobu 1 minuty v prvním 
cyklu, po té dalších 5 cyklů při 65 °C 30 sekund se snižující se teplotou o 1 °C při každém 

dalším cyklu a po té 24 cyklů při teplotě 60 °C 30 sekund. Pozitivním výsledkem je přítomnost 

bandu o velikosti 141 bp. Jako pozitivní kontrola při skríningu byla používána odrůda Norbert a 
jako negativní MS Album.  

6.9. Fenotypové hodnocení chorob 

Spotřební materiál a chemikálie  
Mouka, mastkový prášek 

 

Vybavení 
Mrazák -18 °C 

Rozprašovač spor 

Akvárium 
Akumulátorový vysavač 

Desikátor 

 
Postup sběru, množení a inokulace 
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Hnědá rzivost ječmene  

Sběr spor probíhá v polních podmínkách ve vegetačním období při výskytu hnědé 
rzivosti ječmene, kdy z napadeného porostu shromáždíme spory vysavačem. Tyto spory poté 

prosejeme na jemném sítku a dosušíme v desikátoru. Vysušené spory je možno dlouhodobě 

skladovat při -80 °C, při teplotě -18 °C jsou životaschopné po dobu jednoho roku. 
Shromažďujeme proto množství spor potřebné pro provedení veškerých infekcí v následujícím 

roce, obvykle postačí 5 g spor, které poté v mikrozkumavkách umístíme do mrazáku. Hnědou 

rzivost ječmene tak na rozdíl od padlí travního není třeba množit. Inokulace probíhá ve fázi 
sloupkování, kdy vyjmeme spory z mrazáku, oživíme je ohřátím pod tekoucí vodou o teplotě 60 

- 70 °C (stále uzavřené v mikrozkumavce). Homogenizujeme 0,1 g spor v 50 ml vody s kapkou 

smáčedla. Tento roztok poté dávkujeme injekční stříkačkou do dutiny stébla spreadera 
fytoškolky (3.2.2.) v množství 0,2 - 0,5 ml. Na spreaderu se rez množí a přirozenou cestou se 

rozvíjí silný infekční tlak pro testování rezistence u genotypů zasetých ve fytoškolce.  

 

Padlí travní 

Sběr spor probíhá v jarním období na nezaoraném výdrolu ječmene. Nalezneme 

porost napadený padlím a vysavačem shromáždíme spory. Ty ihned po převozu namícháme 
s moukou v poměru 1:5 až 1:10 a pomocí rozprašovače spor touto směsí inokulujeme 

v květináčích předem vyseté rostliny náchylné odrůdy (např. Mars). Květináče s rostlinami 

umístíme do vlhkého prostředí (akvárium s vrstvičkou navlhčené rašeliny zakryté tabulí skla). 
Po objevení se symptomů vyjmeme rostliny z vlhkého prostředí a necháme chorobu rozvinout. 

Připravíme si výsevem další květináče s náchylnou odrůdou, a to v počtu ¼ spreadera vysetého 

ve fytoškolce (3.2.2). Inokulujeme je otěrem infikovanými rostlinami s rozvinutými symptomy. 
Po objevení se symptomů tyto květináče umístíme mezi spreadery fytoškolky, kde jsou tyto 

spreadery přirozenou cestou infikovány od rostlin v květináčích, padlí se na nich množí 

a přirozenou cestou se rozvíjí silný infekční tlak pro testování rezistence u genotypů zasetých 
ve fytoškolce.  

 

Hodnocení chorob 

Stupeň rezistence obvykle hodnotíme vizuálně podle stupně napadení rostlin 

ve fytoškolce, obr. 18 a obr 19. 
 

 
 

Obr. 17: Stupnice pro hodnocení rezistence vůči hnědé rzivosti ječmene 
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Obr. 18: Stupnice pro hodnocení rezistence vůči padlí travnímu (Saari and Prescott, 1975). 

7. Srovnání „novosti postupů“ 

Metodika je výsledkem experimentů, které probíhaly v laboratořích, sklenících 

a na pokusných pozemcích členů řešitelského týmu projektu QJ1310091. Novost postupů 
spočívá zejména ve vypracovaných postupech hodnocení rezistence vůči houbovým chorobám, 

postupech diskriminační analýzy hodnocení sladovnické kvality a vyvinutými molekulárními 

markery pro identifikaci genotypů s potenciálem sladovnické jakosti pro CHZO „České pivo“.  
Jako souhrn tvoří metodika soubor postupů výrazně zefektivňující šlechtitelský proces při tvorbě 

nových odrůd sladovnického ječmene s kvalitou pro CHZO „České pivo“. 

8. Popis uplatnění metodiky 

Metodika je určena především pro pracovníky výzkumných a šlechtitelských 
pracovišť, kteří budou její výsledky využívat ve výzkumu a v zemědělské praxi. Metodika bude 

uplatněna ve šlechtitelských a výzkumných programech, zaměřených na efektivní šlechtění 
sladovnického ječmene s kvalitou pro CHZO „České pivo“. Předkládaná metodika je svého 

druhu první česky vydanou, komplexní prací na dané téma. 

9. Ekonomické aspekty 

Ekomonický přínos metodiky je zejména v úspoře nákladů při adaptaci metod 
molekulárně-genetické detekce genů rezistence vůči houbovým chorobám a identifikaci 

genotypů s potenciálem sladovnické jakosti pro CHZO „České pivo“. V následujícím příkladu 

budeme kalkulovat ekonomický přínos při identifikaci genotypů s potenciálem sladovnické 

jakosti pro CHZO „České pivo“. Náklady na zřízení a provoz laboratoře pro markery 

asistovanou selekci udávají následující tabulky: 
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Tab. 4: Investiční náklady na zřízení laboratoře pro markery asistovanou selekci 

Přístroje Cena 

Sušárna 30 000,00 Kč 

Vibrační mlýn 125 000,00 Kč 

Vodní lázeň 15 000,00 Kč 

Centrifuga 100 000,00 Kč 

Multikanálová pipeta 15 000,00 Kč 

Lednice s mrazákem 20 000,00 Kč 

Termocykler 120 000,00 Kč 

Elektroforéza 50 000,00 Kč 

UV transiluminátor 40 000,00 Kč 

Fotodokumentační zařízení 100 000,00 Kč 

Celkem 615 000,00 Kč 

Tab. 5: Provozní náklady na zřízení laboratoře pro markery asistovanou selekci 

Položka  Částka / den 

Osobní náklady 2 400,00 Kč 

Režie 500,00 Kč 

Spotřeba plastů 1 000,00 Kč 

Spotřeba chemikálií 3000,00 Kč 

Celkem 7400,00 Kč 

Po zacvičení technického personálu je možno provádět 384 analýz denně. Jednotková 
cena za analýzu linie ječmene je tedy 20 Kč bez započítání odpisů. Při odpisech kalkulovaných 

na 4 roky a uvažované kapacitě 4000 testovaných linií jsou tedy náklady na analýzu jednoho 
vzorku 60,- Kč. Při klasickém způsobu stanovení se nejprve provádí mikrosladování a následně 

základní sladovnické analýzy s cenou cca 7300,- Kč za vzorek. Úspora při použití molekulárně-

genetické detekce by tedy byla 7240,- Kč. 
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