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PLEMENNÁ HODNOTA
A KRITÉRIA V¯BùRU
Jistû jste si v‰imli, Ïe pro hodnocení ple-
menné hodnoty psa v kontrole dûdiãnosti
nebo odhadu kvality jeho genotypu jsou dÛ-
leÏití jedinci nejhor‰í, jedinci postiÏení vada-
mi, zejména vadami vyluãujícími. Odhad ple-
menné hodnoty se nedá v Ïádném pfiípadû
dûlat podle poãtu jedincÛ vynikajících, pfií-
padnû ‰ampionÛ. Proto je tfieba zvolit takové
akce, kde jsme schopni posoudit co nejvût‰í
poãet potomkÛ ve srovnatelném stáfií, jak
tûch bez vady, tak tûch s vadami vyluãujícími
a nedostatky, které u plemene netolerujeme.
Máme-li toto na mysli, je pro kontrolu dû-
diãnosti nev˘hodné napfiíklad hodnocení ex-
teriéru na v˘stavách, aÈ jsou to v˘stavy jaké-
hokoliv typu. Tam se jiÏ ti jedinci, ktefií mají
vyluãující vadu, vût‰inou neobjeví a v˘sledky
kontroly dûdiãnosti poãítané z tûchto údajÛ
jsou nevypovídající, zkreslené a neobjektivní.
Vhodné je zpracování napfiíklad údajÛ z kon-
trol vrhÛ ‰tûÀat nebo z pfiejímek ‰tûÀat, jar-
ních svodÛ, hodnocení odchovÛ a podobnû.
Jsou to takové akce, kde mÛÏeme hodnotit
co nejvût‰í mnoÏství potomstva srovnatel-
ného stáfií. Je jasné, Ïe u zmínûn˘ch kontrol
vrhÛ ãi pfiejímek ‰tûÀat nemÛÏeme je‰tû hod-
notit skus, chrup, kryptorchismus, dysplazii
kyãelních kloubÛ a lokte a dal‰í, které nejsou
do odbûru ‰tûÀat vyvinuté tak, aby mohly
b˘t hodnocené. Lze v‰ak hodnotit kritéria,
která jiÏ mÛÏeme u ‰tûÀat posoudit, jako je
fontanela, vlãí drápy, k˘la, roz‰tûp patra, dû-
diãná hluchota, u barevn˘ch plemen i kresba
a podobnû. Podle toho, jaké má plemeno
problémy a nedostatky, volíme kritéria hod-
nocení a akce, na kter˘ch budeme potom-
stvo hodnotit. Kritéria hodnocení je tfieba
peãlivû uváÏit. Ta, která jsou Ïivotnû dÛleÏitá
pro plemeno, pov˘‰it na pfiednostní pro se-
lekci, ta ménû v˘znamná, která jen zpÛsobí,
Ïe pes je hodnocen na v˘stavû jako „velmi
dobr˘“ a ne „v˘born˘“, jsou ménû v˘znamná.
Prof. Wachtel ve své knize Chov psÛ v roce
2000 pí‰e: „Je genetick˘m nesmyslem vyluãovat
z chovu v˘borné psy jednobarevného plemene jen
proto, Ïe mají mal˘ bíl˘ znak. Je naléhavû 
namístû mnohem vût‰í tolerance u v‰ech ménû
podstatn˘ch znakÛ!“ U loveck˘ch plemen to
napfiíklad znamená, Ïe je naprost˘m ne-
smyslem nezafiadit do chovu psa proto, Ïe

má svûtlej‰í oko, neÏ jak to poÏaduje stan-
dard, protoÏe OKO NELOVÍ!
Pro hodnocení znakÛ a vlastností, ze kte-
r˘ch budeme dûlat závûry v kontrole dûdiã-
nosti, je naprosto dÛleÏité:
� Hodnotit objektivnû, pfiesnû a jednotnû ve
v‰ech kritériích, která jsme si pro hodnocení
zvolili.
� Vybírat do reprodukce psy a feny podle
tûch kritérií, které jsou pro plemeno dÛleÏité.
To platí zejména u pracovních plemen, kde
jsou jedinci vybíráni nejen podle exteriéru,
ale pfiedev‰ím podle pracovních vloh. Nebu-
deme pfiece, obraznû fieãeno, vybírat psy
a feny do chovu podle délky kupírovaného
ocasu, ale podle odhadu jejich genotypu pro
poÏadovan˘ v˘kon, kter˘ je podmínûn doko-
nalou a u‰lechtilou stavbou tûla – exterié-
rem. DÛleÏité je hodnotit vlohy a nerozdávat
známky na zkou‰kách a soutûÏích!
� Chovnou hodnotu psa a feny nebrat jako
dogma pro dal‰í chov. Jistû je atraktivní ke
krytí kaÏd˘ chovn˘ pes ovûnãen˘ tituly z v˘-
stav a u pracovních plemen ze zkou‰ek a sou-
tûÏí. Takoví psi nemusí nutnû dávat to nej-
krásnûj‰í a nejv˘konnûj‰í potomstvo. JiÏ Aris-
toteles fiíkal, Ïe z vrcholu jde cesta jenom
dolÛ. Nûmeãtí chovatelé tvrdí, Ïe je lep‰í a jis-
tûj‰í zpÛsob jak dosáhnout vynikajících v˘-
sledkÛ, kdyÏ budeme dále chovat na rodiãích
‰ampiona neÏ na ‰ampionu samotném. KaÏ-
dého psa, aÈ ‰ampiona, nebo toho hor‰ího, je
tfieba nejprve ovûfiit v kontrole dûdiãnosti,
jaké dává potomstvo. Pak jej buì z chovu vy-
fiadit, nebo vyuÏívat podle potfieby a zájmu. 
� V chovu vyuÏívat v˘sledky kontroly dûdiã-
nosti dokonale a bez v˘jimek pro ty, ktefií
byli vyhodnoceni jako zhor‰ovatelé popula-
ce. Pamatujme, Ïe kaÏd˘ jejich jeden poto-
mek postiÏen˘ vyluãující vadou, znakem
nebo dûdiãnou chorobou má fiadu souro-
zencÛ a polosourozencÛ – NOSITELÒ VLO-
HY. Ti budou pfiíãinou roz‰ífiení vyluãující
vady, znaku nebo dûdiãné choroby v dal‰ích
generacích. Selekãní práce je v˘jimkami zne-
hodnocena na mnoho budoucích generací.
� Chovné psy a feny hodnotit podle kvality
jejich potomstva – podle jejich plemenné
hodnoty -- a ne jen zdÛrazÀovat a upfied-
nostÀovat jejich vlastní exteriérové kvality
nebo nedostatky a v˘sledky z v˘konu u ple-
men pracovních.

� Pfiíbuzenskou plemenitbu v budoucnosti
vést JEN A POUZE!!! na jedince ovûfiené
v kontrole dûdiãnosti, tedy ty, ktefií mají vy-
sokou plemennou hodnotu, ty, ktefií byli
v kontrole dûdiãnosti vyhodnoceni jako zlep-
‰ovatelé populace. V ÎÁDNÉM P¤ÍPADù
nelze pouÏít pfiíbuzenskou plemenitbu jaké-
hokoliv stupnû na jedince, ktefií v kontrole
dûdiãnosti dobfie neuspûli, jejichÏ nûkter˘
z potomkÛ (jeden nebo více) byli postiÏeni
vyluãující vadou, znakem nebo dûdiãnou
chorobou. Ti dokázali, Ïe jsou nositelé vlohy.
A to, Ïe mûli jen napfiíklad jednoho postiÏe-
ného jedince, je jen dílem náhody.

NENÍ P¤ÍLI· DÒLEÎITÉ HOVO¤IT
O STUPNI P¤ÍBUZENSKÉ PLEMENITBY 

(O VELIKOSTI HODNOTY Fx), 
ALE O TOM, NA JAK KVALITNÍHO P¤EDKA

PODLE KRITÉRIÍ HODNOCENÍ
V KONTROLE DùDIâNOSTI (VELIKOSTI

JEHO PLEMENNÉ HODNOTY) JE
P¤ÍBUZENSKÁ PLEMENITBA VEDENA!

Pro málopoãetné populace, plemena dopo-
sud ‰lechtûná ãi prostorovû izolované popu-
lace psÛ, je urãit˘ pfiírÛstek zátûÏe pfiíbuzen-
skou plemenitbou nevyhnuteln˘. U tûchto
populací je bezpodmíneãnû nutné organizo-
vat chov metodou fiízeného chovu. V tûchto
populacích, daleko více jako v jin˘ch, inten-
zivní vyuÏití jednoho jedince je nejen gene-
tick˘m hazardem, ale hazardem ohroÏujícím
celou populaci. U roz‰ífien˘ch plemen v fiadû
zemí nebo celosvûtovû populárních plemen
je toto riziko zanedbatelné. PfiírÛstek koefi-
cientu pfiíbuzenské plemenitby (Fx) by pod-
le prof. Wachtela nemûl v Ïádném pfiípadû
pfiekroãit 1 % na generaci a radûji ménû. Do-
sáhnout této hodnoty u málopoãetn˘ch po-
pulací (takov˘ch, kde se na produkci potom-
stva v jednom roce podílí ménû neÏ 400 ro-
diãÛ, jak jsme si jiÏ dfiíve vysvûtlili) je bez fií-
zeného chovu nemoÏné.
Na Kynologickém kongresu v Dortmundu
v roce 1973 prof. Rieck stanovil poÏadavek,
Ïe „poradci chovu musí b˘t primárnû vzdû-
laní v oboru populaãní genetiky“. Základní
znalosti genetiky jsou v‰ak pfiedpokladem
pro kaÏdého zodpovûdného chovatele. Jinak
jsou jakékoliv chovatelské úspûchy jen ná-
hodné. Ti chovatelé, ktefií hledí jen na své
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vlastní úspûchy, prosazují své zájmy bez
ohledu na stav celé populace plemene, ze-
jména u málopoãetn˘ch plemen více ‰kodí,
neÏ prospívají. Kontrola dûdiãnosti a vyuÏí-
vání jejích v˘sledkÛ pro ‰lechtûní celé popu-
lace plemene se nutnû musí stát nejdÛleÏi-
tûj‰í a hlavní prioritou v‰ech v˘borÛ klubÛ
chovatelÛ psÛ. Chov v‰ech zvífiat, a tedy
i psÛ, je umûní vyuÏívat nejlep‰ích moÏnos-
tí a kompromisÛ.
âasto je také sly‰et názor, Ïe kfiíÏenci jsou
nejlep‰í. Opustíme-li ãistokrevn˘ chov, 
podle jejich názoru budeme produkovat
zdravá, Ïivotaschopná a v˘konná ‰tûÀata.
Produkce kfiíÏencÛ v‰ak nezajistí selekci na
neÏádoucí znaky, vlastnosti a dûdiãné cho-
roby. Ty, jak jiÏ víme, jsou kontrolovány re-
cesivními alelami, které mohou zÛstávat
skryté, neprojevené i celou fiadu generací.
BûÏnû se uvádí, Ïe je to aÏ 5 generací, kdy
o neÏádoucích znacích, vlastnostech a dû-
diãn˘ch chorobách nevíme. Pokud o nich
nevíme, mohou se kdykoliv projevit. V˘sle-
dek takového chovu nemá Ïádn˘ smysl.
Hlavní podstatou chovu psÛ je zu‰lechtûní
plemen a selekce neÏádoucích znakÛ, vlast-
ností a dûdiãn˘ch chorob. Je to jako v po-
hádce o Popelce, která vybírala hrá‰ek ze
smûsi s popelem. Ov‰em cesta k úspûchu je
zdlouhavá, ne-li nekoneãná. Neumíme je‰tû
vybrat smûs poÏadovan˘ch genÛ a „nasypat
je do ‰tûnûte“ aby nám z nûj vyrostl pes, kte-
r˘ bude mít v‰echno jen to nejlep‰í. Tak da-
leko je‰tû genetika není. MoÏná, jednou,
snad! KfiíÏenec v‰ak není fie‰ení v chovu
psÛ!!! Chov ãistokrevn˘ch psÛ, ktefií jsou
garantem v‰eho toho, co od nich oãekává-
me, psÛ zdrav˘ch, dobré kondice, v˘kon-
n˘ch, snadno cviãiteln˘ch a ovladateln˘ch,
líbivého zevnûj‰ku, to jsou argumenty proti
kfiíÏencÛm, ktefií jsou v podstatû jen náhod-
n˘m chovatelsk˘m produktem. A podobnû
je tomu i u ãistokrevn˘ch „bezpapírákÛ“. Ti
vznikli spojením dvou podobn˘ch jedincÛ,
ktefií jsou potomky tûch, ktefií nebyli kdysi
vhodní pro chov ãistokrevn˘ch psÛ s prÛka-
zem pÛvodu. Jsou bez jakékoliv kontroly ex-
teriérov˘ch defektÛ, vlastností a dûdiãn˘ch
chorob. Pokud dÛsledná kontrola dûdiãnos-
ti a fiádná ‰lechtitelská práce bude pravda
o na‰ich chovech, pokud takto bude fiízen
chov v‰ech na‰ich plemen, pak nebude po-
díl ãistokrevn˘ch psÛ s prÛkazem pÛvodu
jen tak mal˘, jako dnes u nás je. A vûfime, Ïe
jednou i na ty chovy ostatní budou platit
stejné veterinární pfiedpisy a stejné zákony
na ochranu zvífiat proti t˘rání jako na nás! 

âESK¯ TERIÉR
PfiibliÏnû pfied dvaceti lety byla u nás velmi
kritická situace u plemene ãesk˘ teriér. Celé
vrhy ‰tûÀat byly vyváÏeny do zahraniãí a pfii

malé základnû chovn˘ch psÛ a fen byla pou-
Ïívána velmi úzká pfiíbuzenská plemenitba.
Nastaly urãité problémy s mentalitou nûkte-
r˘ch jedincÛ, v nûkter˘ch pfiípadech do‰lo
i k narození mrtv˘ch ‰tûÀat ve vrhu a ple-
meno, které vzniklo u nás, bylo u nás na po-
kraji vyhynutí. Nutnû musela b˘t pfiijata ur-
ãitá chovatelská opatfiení. Jedním z nich byl
zákaz v˘vozu celého vrhu ‰tûÀat. Populace
asi tfiiceti chovn˘ch jedincÛ, psÛ a fen do-
hromady, byla rozdûlena do nûkolika skupin
podle pfiíbuzenské vzdálenosti a bylo pfii-
stoupeno k rotaci v chovu. V praxi to zna-
menalo, Ïe po nûkolik generací mohly b˘t
napfiíklad kryty feny ze skupiny 1. jen psy ze
skupiny 2. a feny ze skupiny 2. jen psy ze
skupiny 3. atd. Pfiíbuzenská vzdálenost se tak
generaci po generaci postupnû zvy‰ovala, aÏ
mohlo b˘t od tohoto systému ustoupeno.
Pozdûji mnû jedna z chovatelek vyãítala, Ïe
z tûchto krytí vznikla i ‰tûÀata hodnocená
na v˘stavách jako „dobrá“. Ano dobrá, ale
zdravá a Ïivotaschopná, a dnes zaniknutí
ãeského teriéra u nás nehrozí.

PRAÎSK¯ KRYSA¤ÍK
Velmi podobná je dnes situace u plemene
praÏsk˘ krysafiík. V celé populaci je pfiibliÏnû
150 chovn˘ch psÛ a fen. Mezi nimi jsou jen
slovy ãtyfii psi a pût fen nepfiíbuzn˘ch do tfie-
tí generace pfiedkÛ. Je to dÛsledek intenziv-
ního vyuÏívání nûkolika málo chovn˘ch psÛ
ke krytí fen a ignorování zásad fiízeného cho-
vu. Pokud nebude zmûnûn systém chovu
u tohoto plemene, toto plemeno nebude ni-
kdy uznáno FCI a dfiíve nebo pozdûji zanikne.

Víme jiÏ, Ïe ãím vzdálenûj‰í pfiíbuzenská
plemenitba, tím je men‰í riziko neúspûchu.
A naopak! âím je vedena uÏ‰í pfiíbuzenská
plemenitba, tím je riziko vût‰í, ale tím je
i dána vût‰í ‰ance zjistit, jak kvalitní je ge-
notyp rodiãÛ. U psÛ je vhodná a dostateãnû
bezpeãná vzdálená pfiíbuzenská plemenit-
ba, která je hlavní metodou liniové pleme-
nitby. V fiadû zemí a klubÛ v zahraniãí je
uplatÀována zásada kr˘t feny tak, aby se do
tfietí generace pfiedkÛ nevyskytl Ïádn˘ spo-
leãn˘ pfiedek. Liniovou plemenitbu v‰ak
mÛÏeme uplatÀovat u vût‰ích populací.
U populací málopoãetn˘ch je vhodnûj‰í ho-
vofiit a vyuÏívat vzdálené pfiíbuzenské ple-
menitby do té doby, neÏ dojde k roz‰ífiení
zájmu o plemeno a populace se stane po-
ãetnûj‰í, a pak postupnû pfiejít na tvorbu li-
nií a plemenitbu liniovou. PfiipomeÀme si,
Ïe linie by mûla mít podle usnesení FCI
alespoÀ dva psy a ‰est fen nepfiíbuzn˘ch do
tfietí generace pfiedkÛ. Pokud toto mini-
mum nemá, není to linie a nelze o liniové
plemenitbû hovofiit, jak se to ãasto mezi ky-
nology stává.

CO JE TO VZDÁLENÁ
P¤ÍBUZENSKÁ PLEMENITBA 
– LINIOVÁ PLEMENITBA?
Vzdálená pfiíbuzenská plemenitba a tedy li-
niová plemenitba je taková, kdy je vedena na
3 aÏ 4 volné generace spoleãného pfiedka,
kter˘ se vyskytuje na stranû otcovské a ma-
tefiské. Za volnou generaci pfiedkÛ povaÏuje-
me v‰echny generace pfiedkÛ na stranû ot-
covské a matefiské mezi spoleãn˘m pfiedkem,
na kterého je vedena pfiíbuzenská plemenit-
ba, mimo generaci rodiãÛ. To znamená, Ïe se
za volnou generaci poãítají generace praro-
diãÛ, pfiípadnû praprarodiãÛ, kdyÏ se v nich
nenachází spoleãn˘ pfiedek, na kterého je ve-
dena pfiíbuzenská plemenitba. Jinak to zna-
mená, Ïe 3 volné generace dostaneme, kdyÏ
je spoleãn˘ pfiedek na stranû jednoho z rodi-
ãÛ v generaci praprarodiãovské (tfietí gene-
raci pfiedkÛ v rodokmenu a na stranû druhé-
ho z rodiãÛ v generaci prapraprarodiãovské
(ãtvrté generaci pfiedkÛ v rodokmenu). A ob-
dobnû 4 volné generace dostaneme, kdyÏ se
spoleãn˘ pfiedek nachází v generacích pra-
praprarodiãÛ, to je ve ãtvrté generaci pfiedkÛ
(na pravé stranû rodokmenu) jak mezi pfied-
ky otce, tak samozfiejmû i matky. Neznamená
to v‰ak, Ïe nemÛÏe b˘t uplatnûna i bliÏ‰í pfií-
buzenská plemenitba v plemenitbû liniové,
pokud je pro ni opodstatnûní bez vût‰ího ri-
zika neúspûchu. 
Ze v‰eho, co jiÏ doposud bylo vysvûtleno, vy-
pl˘vá, Ïe nejvhodnûj‰í metodou plemenitby
u psÛ je vzdálená pfiíbuzenská plemenitba
a v poãetnûj‰ích populacích je to plemenitba
liniová. U poãetnûj‰ích populací je plemeno
rozdûleno na men‰í skupiny pfiíbuzn˘ch je-
dincÛ – subpopulace, linie, které jsou po-
stupnû zu‰lechÈovány selekcí na charakteris-
tické nedostatky této skupiny. KaÏdá taková
linie je charakteristická urãit˘mi poÏadova-
n˘mi znaky, vlastnostmi a stupnûm zdraví.
To, co této skupinû chybí do ideálu, nedostá-
vá se, to je pfiedmûtem selekce a zu‰lechÈová-
ní. Liniová plemenitba je prakticky jen admi-
nistrativní chovatelské opatfiení pro pfiehled-
nûj‰í vedení vzdálené pfiíbuzenské plemenit-
by, které usnadÀuje jak organizaci chovu, tak
také selekci, a smûfiuje k co nejrychlej‰ímu,
nejspolehlivûj‰ímu a nejefektivnûj‰ímu dosa-
Ïení stanoven˘ch cílÛ bez neúmûrn˘ch rizik.
Vzdálenou pfiíbuzenskou plemenitbou po-
stupnû, pozvolna, dosahujeme ustálení po-
Ïadovan˘ch genetick˘ch znakÛ, vlastností
a stupnû zdraví v ãím dál tím vût‰í ãásti po-
pulace, ale zároveÀ dáváme ‰anci projevu
tûch alel a genÛ, které jsou pro plemeno ne-
Ïádoucí. Ty pak v kontrole dûdiãnosti pozná-
váme, na nû vedeme selekci a podle jejich
v˘skytu upravujeme chovatelské plány.
A o hlavních zásadách liniové plemenitby
zase aÏ pfií‰tû. �
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