
a první pohled se zdá, Ïe to
vlastnû není ani nic tûÏkého.
Jednodu‰e si najdeme psa pro

svoji fenu - a zbytek necháme na
pfiírodû. To by mohlo platit moÏná
o nepromy‰leném krytí, ale o chovu psÛ
v takovém pfiípadû skuteãnû hovofiit
nelze. ProtoÏe chov psÛ nezaãíná
s pofiízením zvífiete. O chovu psÛ je
tfieba pfiem˘‰let jiÏ dlouho pfiedem!

Proã chtûjí lidé chovat?
Jen proto, aby skuteãnû jednou vidûli
roztomilé potomky svého psa? Chov
psÛ by mûl b˘t v˘hradnû v˘sledkem
lásky ke zvífiatÛm. Mûli bychom se
pokou‰et zlep‰it pozitivní vlastnosti
plemene - a na druhou stranu bychom
se mûli pokou‰et omezovat negativní
vlastnosti jako napfiíklad typická
dûdiãná onemocnûní.
Máme dostatek místa?
VÏdy se mÛÏe stát, Ïe na svût pfiijde
takov˘ poãet ‰tûÀat, v jak˘ jsme ani
nedoufali. ·tûÀata porostou - a pokud
pro nû nenajdeme vhodného kupce,
mohla by nám doma zÛstat hotová
smeãka psÛ - nebo je budeme muset
prodávat bez moÏnosti v˘bûru
skuteãn˘ch zájemcÛ kaÏdému, kdo
zazvoní u dvefií. Dobr˘ chovatel 
ov‰em cítí zodpovûdnost za v‰echna
‰tûÀata, která pfiijdou na svût jako
v˘sledek jeho rozhodnutí. Îivot 
psa mÛÏe trvat i více neÏ deset let.
Máme k tomu dostatek finanãních
prostfiedkÛ? âistokrevní psi jsou
vût‰inou velmi drazí. Chovatel musí mít
k dispozici vhodnou porodní bednu, za
vlastní akt krytí se platí poplatek, bfiezí
fena potfiebuje zvlá‰È kvalitní krmivo,
mÛÏeme oãekávat v˘daje za veterináfie
pfied porodem, bûhem nûj i po narození
‰tûÀat. Oãkování, nûkolikeré odãervení,
musíme poÏádat o prÛkazy pÛvodu,
ve‰keré administrativní úkony
související s chovem psÛ 
podléhají poplatkÛm atd.

Základní znalosti genetiky
Chceme-li zlep‰ovat vlastnosti plemene,
musíme mít alespoÀ základní znalosti
o genetice. Genetice odhalila
zákonitosti o dûdiãnosti fyzick˘ch
i du‰evních vlastností. Nejdfiíve dochází
k dûlení bunûk u matky i u otce. Ve
varlatech a vajeãnících vznikají pohlavní
buÀky redukãním dûlením. Tyto novû
vzniklé buÀky mají jen jednu sadu
chromozomÛ. Jakmile dojde
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¤ada majitelÛ psÛ si nepochybnû pohrává s my‰lenkou
postarat se o to, aby mûl jejich pes potomky. Aby toto
pfiání pfiineslo pozdûji oãekávané v˘sledky a úspûchy, 
ve které chovatelé doufají, chci v tomto seriálu pfiedat
majitelÛm psÛ, ktefií uvaÏují váÏnû o chovu, své poznatky
a zku‰enosti poradce chovu a dlouholetého chovatele.
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k oplodnûní vajíãka spermií, vznikne
nová sada chromozomÛ - polovinu 
této sady tvofií genetická informace 
od matky a druhá polovina 
pochází od otce.
Na chromozomech zaujímají svá místa
geny a ty jsou takzvan˘mi nosiãi
informací - rozhodují o barvû srsti,
o pohlaví, vnûj‰ích tûlesn˘ch znacích
i povahov˘ch vlastnostech.
V chromozomech zaujímá stejné místo
vût‰inou nûkolik genÛ - tûm se pak fiíká
alely. U genÛ rozli‰ujeme mezi
dominantními a recesivními geny.
JestliÏe nûkter˘ gen potlaãuje úãinky
druhého genu stejné alely, fiíkáme mu
dominantní gen, zatímco gen, jehoÏ
úãinky jsou potlaãeny, se naz˘vá
recesivní gen. 

Pohlaví ‰tûÀat
Pokud jde o pohlaví ‰tûÀat - to
ovlivÀuje otec. Ten totiÏ pfiiná‰í
chromozomy X a Y, zatímco fena 
nese dva chromozomy X. Pfii dûlení
vytváfiejí tyto chromozomy celkem 
ãtyfii chromatidy, které se pfii 
oplodnûní opût spojují - a v˘sledkem
jsou v jedné buÀce opût chromozomy
XX nebo XY. Uvedené buÀky se 
nyní dále mnohokrát dûlí - nakonec 
se z nich vyvine nové ‰tûnû. 

V˘bûr chovn˘ch psÛ
V˘bûr rodiãÛ je obtíÏn˘, protoÏe ani
zdaleka nestaãí podívat se jen na to,
jaké barvy je pes, jaké barvy je fena
a jaké vykazují obû zvífiata povahové
vlastnosti. Podstatnû podrobnûji
bychom se totiÏ mûli podívat také na
jejich sourozence ze stejného vrhu.
JestliÏe se nám tato zvífiata jeví jako
odpovídající a jestliÏe splÀují na‰e
chovatelské cíle, mûli bychom si
obstarat informace o pfiedcích obou
nastávajících rodiãÛ a ovûfiit si, zda se
v blízkém pfiíbuzenstvu nevyskytlo
dûdiãné onemocnûní, chybné barvy,
nemoci, chybné tûlesné znaky a vady
v povaze. U feny a u psa je tfieba sladit
i pozitivní aspekty. 

Mutace
BohuÏel platí, Ïe ne vÏdy si mÛÏeme b˘t
jisti, Ïe jsme na‰li vhodného partnera,
protoÏe pfiíroda vymyslela je‰tû dal‰í
vûc: evoluci. Evoluce znamená pokrok,
urãit˘ zpÛsob selekce, jeÏ umoÏÀuje
vznik nov˘ch druhÛ a staré druhy, které
se jiÏ nedovedou pfiizpÛsobit, vyfiazuje.

Jednou z cest variability je mutace.
Mutace zpÛsobuje, Ïe geny bûhem ãasu
mûní své úãinky. Pak mÛÏe nûkteré
‰tûnû vykazovat nezvyklé tûlesné znaky.
Pfiíli‰ krátké nebo pfiíli‰ dlouhé nohy,
pfiíli‰ krátkou nebo pfiíli‰ dlouhou srst.
Pak jsou ov‰em dvû moÏnosti: buì
povaÏujeme takové spojení za
neÏádoucí a máme radost z jin˘ch
pozitivních v˘sledkÛ vrhu (protoÏe
‰tûÀata se tû‰í skvûlému zdraví nebo
jsou to nesmírnû milé bytosti), nebo se
pokusíme mutanta pozdûji pouÏít
k chovu, aby slouÏil jako základ nového
plemene. Mutacemi vznikají ov‰em také
neÏádoucí úãinky genÛ - napfiíklad
nemoci, chybné barvy nebo vnûj‰í
deformace. To by ov‰em mohlo

zpÛsobit, Ïe by se chov vydal fatálním
smûrem - a postiÏení psi se proto
nepfiipou‰tûjí k chovu, aby se pfiede‰lo
vzniku anomálií. BohuÏel existují
nûktefií masoví mnoÏitelé psÛ, ktefií 
se nad pÛsobením genÛ vÛbec
nezam˘‰lejí. Na denním pofiádku je
pfiíbuzenská plemenitba. Následkem
pfiíbuzenské plemenitby se vadné geny
plynule pfiedávají potomstvu -
neexistuje Ïádná moÏnost jak uniknout
anomáliím - a dfiíve ãi pozdûji následuje
vyhynutí. Defektní geny by bylo moÏné
vyrovnat jedinû za pouÏití partnera,
kter˘ tyto vadné geny je‰tû nemá a kter˘
proto není ani jejich pfiena‰eãem. Pro
chov má proto velk˘ v˘znam uchovat
plemenÛm genetickou pestrost, aby
bylo moÏné úãinnû pÛsobit proti
vadn˘m genÛm, ale aby souãasnû
zÛstaly zachovány jiné geny, které jsou
Ïádoucí, ale které mohou b˘t
eventuálnû spojeny s vadn˘mi geny.
V chovu jde ãasto o uskuteãnûní
pfiedstav o kráse psÛ. Zdraví b˘vá
mnohdy v pozadí zájmu. Silná
a robustní zvífiata b˘vají vyfiazena,
protoÏe neodpovídají ideálu v˘stavního
psa. Jiná zvífiata, která sice odpovídají
pfiedstavám ãlovûka o psí kráse, ale
která pfiená‰ejí vlohy pro dûdiãná
onemocnûní, se bez problémÛ pouÏívají
v chovu. Je‰tû pfied nûkolika lety by to
nebylo moÏné, protoÏe takto postiÏení
psi by bez dne‰ního stavu moderní
medicíny vÛbec nemohli pfieÏít. ■
Pokraãování pfií‰tû.
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Porodní bedna s vyhfiívací lampou a nû-
kolika ‰tûÀaty labradorského retrívra

Ideální pfiedpoklady: prostorn˘
v˘bûh pro psy na zahradû

Chovatel by se mûl snaÏit v˘bûrem chov-
n˘ch psÛ zlep‰ovat vlastnosti plemene
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