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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 43.

ing. Jaromír Dostál, DrSc.

LINIOVÁ PLEMENITBA
(POKRAâOVÁNÍ)
Liniovou plemenitbu lze v podstatû vést dvo-
jím zpÛsobem hned od první etapy. Jeden ze
zpÛsobÛ je chov fiízen˘ poradcem chovu,
kter˘ vydává doporuãení ke krytí fen, na
nûmÏ jsou uvedeni jen tfii psi. Chovatel má
moÏnost kr˘t jen nûkter˘m z tûchto doporu-
ãen˘ch psÛ. Druh˘ ze zpÛsobÛ fiízeného cho-
vu je rozdûlení chovn˘ch psÛ a fen vybra-
n˘ch do reprodukce do linií (subpopulací)
a chovatel si pak mÛÏe sám vybrat psa ke
krytí feny, ov‰em jen z té linie, do které byla
zafiazena jeho fena. Jedna i druhá organizace
chovu má své v˘hody i nev˘hody.
V fiízeném chovu, kdy vydává poradce chovu
doporuãení ke krytí, se chovatel necítí pfiímo
odpovûdn˘ za v˘sledek, tj. za kvalitu ‰tûÀat.
Pfii ‰patném v˘sledku jsou vedeny i nechutné
spory v klubu. Pfii druhém zpÛsobu, kdy je
fena zafiazena do linie a chovatel má právo
kr˘t fenu jen psem z té linie, kde je zafiazena,
vznikají problémy s kázní chovatelÛ. Aby
bylo nekázni pfiedejito, je vhodné vést chov
polofiízen˘m zpÛsobem, kdy chovatel poÏádá
poradce chovu o vydání doporuãení ke krytí
psem, kterého si vybral, a poradce chovu mu
toto krytí schválí, pokud to odpovídá kon-
cepci zpÛsobu plemenitby. Není-li to v sou-
ladu se zámûry klubu, napí‰e mu doporuãe-
ní na vybrané psy podle vlastní úvahy. Je
v‰ak vÏdy vhodné, aby se chovatel s porad-
cem chovu dohodli. To zaruãuje oboustran-
nou spokojenost.
U ménûpoãetn˘ch populací není vhodné
opakovat stejné krytí feny tímtéÏ psem. Je
daleko lep‰í kr˘t fenu vÏdy jin˘m psem, ale
zásadnû téÏe linie. MÛÏe to b˘t bratr toho
psa, se kter˘m byla fena poprve kryta, pfií-
padnû polobratr nebo jeho syn. To urychluje
první etapu liniové plemenitby a pfiechod na
etapu druhou. Souãasnû, a to je daleko dÛle-
Ïitûj‰í, toto rozhodnutí udrÏuje velmi po-
tfiebnou genetickou vzdálenost uvnitfi popu-
lace.
Pfiechod na druhou etapu liniové plemenitby
je postupn˘. V kaÏdé linii je to jinou dobu,
podle toho, jak zu‰lechÈovací proces pokra-
ãuje. U poãetnûj‰ích linií je to dfiíve, u linií
ménû poãetn˘ch je to pozdûji nebo v krajním
pfiípadû nikdy. To také znamená, Ïe v popu-
laci plemene mÛÏeme v nûkterém stadiu za-

znamenat v‰echny tfii stupnû liniové pleme-
nitby souãasnû.

DRUHÁ ETAPA LINIOVÉ
PLEMENITBY
Druhá etapa liniové plemenitby je charakte-
ristická pfiechodem z genealogick˘ch linií na
linie chovné a v˘bûrem na znak ãi vlastnost.
V takové linii jiÏ mÛÏeme pozorovat rodiny
(2 aÏ 5) kvalitních, vyrovnan˘ch fen v exteri-
éru i ve v˘konu. KaÏdá rodina je tvofiena 3
aÏ 5 pfiíbuzn˘mi fenami. Tvofií ji matka
a dcery, pfiípadnû vnuãka, které mají podob-
né pfiednosti i podobné nedostatky. Napfií-
klad v‰echny mají vynikající osrstûní a pig-
mentaci, ale del‰í ucho, nebo u plemen pra-
covních v‰echny jsou velmi temperament-
ní, ale ne tak snadno ovladatelné, pfiípadnû
mohou b˘t charakterizovány vynikajícími
pracovními vlastnostmi, ale v exteriéru bu-
dou hodnoceny jako „velmi dobré“, pfiípad-
nû jen jako „dobré“ pro podobnou vadu
v zádi. Tyto kombinace pfiedností a nedo-
statkÛ vyplynou z v˘sledkÛ kontroly dûdiã-

nosti a jsou velmi dÛleÏit˘mi podklady pro
dal‰í zu‰lechÈování plemene. Taková rodina
stejnû kvalitních fen je z genetického pohle-
du charakterizovaná podobn˘m genotypem
v‰ech fen (ne stejn˘m, protoÏe stejn˘ geno-
typ mají jen jednovajeãná dvojãata). Toho
lze vyuÏít pfii krytí tûchto fen v rodinû. Dál-
li jeden vynikající pes (obvykle star‰í jiÏ ovû-
fien˘ v kontrole dûdiãnosti) s nûkterou z fen
nadprÛmûrné potomstvo bez vyluãujících
vad a nedostatkÛ, pak tímto psem mÛÏeme
kr˘t v‰echny feny v rodinû s podobn˘m v˘-
sledkem. I to má své v˘hody! Po dvou nebo
tfiech generacích se jejich potomstvo dá vel-
mi dobfie vyuÏít v pfiíbuzenské plemenitbû
na spoleãného pfiedka (psa, kter˘ dal se v‰e-
mi fenami v rodinû kvalitní potomstvo). Pak
lze oãekávat, Ïe genetick˘ vliv tohoto spo-
leãného pfiedka se úspû‰nû projeví v popu-
laci linie. Nebyl-li tento spoleãn˘ pfiedek kva-
litního genotypu, jeho vliv se neprojeví ani
do páté generace. Znamená to, vyjádfieno li-
dovû a ne zcela odbornû, Ïe se nepodafiilo
namnoÏit podobné jedince, podobné kvality,
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podobného genotypu. Chovnou linii je pak
tfieba tvofiit na pfiedka jiného ze stejné ge-
nealogické linie. Takové jedince poznáme
i z genealogického schématu (bylo uvedeno
v pfiedchozím pfiíspûvku). Pes, kter˘ má ve
schématu fiadu synÛ, vnukÛ, pfiípadnû i pra-
vnukÛ, byl jistû v chovu úspû‰n˘. Na nûj lze
vést vzdálenou pfiíbuzenskou plemenitbu
a jeho pfiednostmi ãi nedostatky bude cha-
rakteristická i chovná linie. 
VraÈme se na chvíli my‰lenkovû ponûkud
zpût! Je-li zde poukazováno na urãité pfied-
nosti a nedostatky chovn˘ch psÛ a fen, pak
musíme mít stále na mysli, Ïe tyto nedostat-
ky nejsou pfiíli‰ závaÏné. Nedostatky a vady
vyluãující z chovu se budou stále vyskytovat,
ale ty pfiece nemÛÏe mít Ïádn˘ chovn˘ jedi-
nec. Chovná linie mÛÏe b˘t i tûmito vyluãu-
jícími nedostatky charakteristická. Napfiíklad
to mÛÏe b˘t v˘skyt chudozubosti u plemen,
kde je pro chov poÏadována plnochrupost,
mÛÏe to b˘t i v˘skyt dûdiãného defektu ãi
choroby, kterou je plemeno postiÏeno (dys-
plazie, fontanela, slepota, hluchota atd.),
mÛÏe to b˘t i pfiíli‰ná agresivita nebo bázli-
vost a jiné. Tyto vyluãující exteriérové znaky
a nedostatky, dûdiãné choroby a defekty ãi
nedostatky ve v˘konu jsou hlavním pfiedmû-
tem selekce a dal‰ího zu‰lechÈování linie.
Tyto musí b˘t pfiedev‰ím zohledÀovány pfii
v˘bûru vhodn˘ch partnerÛ pfii krytí (jsou-li,

ãi nejsou-li nositeli jejich vlohy/vloh). Jejich
podcenûní z hlediska genetického má v cho-
vu velmi závaÏné dÛsledky. A vzpomeÀte, Ïe
v˘skyt genetického defektu jen v jednom je-
diném procentu u potomstva znamená, Ïe
oba rodiãe jsou nositelé vlohy a navíc, podle
Hardy-Weibergova zákona o zastoupení ge-
notypÛ v populaci (viz pfiíspûvek 31), toto 1
% znamená v˘skyt dal‰í 18 % heterozygotÛ –
nositelÛ vlohy pro tento defekt u sourozen-
cÛ a polosourozencÛ. Proto nutnû bude jeho
v˘skyt v dal‰í generaci (generaci potomkÛ)
vy‰‰í neÏ byl v generaci rodiãovské.
Pfiechodem na linie chovné mÛÏeme pfiejít
i k v˘bûru na znak ãi vlastnost. Co to v praxi
znamená? Je-li linie jiÏ dostateãnû zu‰lechtû-
ná a dostateãnû poãetná, mÛÏeme do chovu
zafiazovat psy a feny, ktefií nejen splnili zá-
kladní podmínky pro zafiazení do reproduk-
ce, ale i vy‰‰í stanovené cíle. To si vysvûtlíme
opût na pfiíkladech:
* Vyniká-li chovná linie (je-li nad prÛmûrem
populace) v tmavé, Ïádoucí pigmentaci osrs-
tûní, pak jedince hodnocené z exteriéru jako
velmi dobré pro svûtlej‰í pigmentaci osrstû-
ní do chovu (reprodukce) nezafiadíme, i kdyÏ
hodnocení „velmi dobr˘“ je obecn˘m poÏa-
davkem plemene pro zafiazení psÛ a fen do
chovu. Tito jedinci v‰ak nemohou pÛsobit
ani v jiné linii, protoÏe mají ponûkud jin˘
genotyp. Podobnû to mÛÏeme uplatnit i pfii

v˘bûru na vlastnost pracovní (ranost, cviãi-
telnost, rychlost, schopnost práce na stopû,
poslu‰nost atd.). Pokud by takoví jedinci
(pes nebo fena), ktefií splnili obecné pod-
mínky pro zafiazení do reprodukce, byli vyu-
Ïiti v jiné linii, vedlo by to ke v˘‰ení variabi-
lity potomstva, rozkolísání dûdiãnosti znakÛ
a vlastností linie. K dosaÏení vyrovnanosti
by pak bylo tfieba dal‰ího zu‰lechÈovacího
úsilí po mnoho let, po nûkolik generací. Li-
nie by pak také mohla b˘t zmûnûna, to zna-
mená, Ïe její charakteristické znaky a vlast-
nosti by byly ponûkud jiné.

T¤ETÍ ETAPA LINIOVÉ
PLEMENITBY
Máme-li chovnou linii tak zu‰lechtûnou, tak
vyrovnanou, Ïe jiÏ témûfi není na co selekto-
vat, to znamená, Ïe pfiíslu‰níci linie, jak psi,
tak také feny, které do linie patfií, mají velmi
podobné genotypy, je tfieba pfiistoupit k roz-
kolísání dûdiãnosti – zv˘‰ení variability po-
tomstva. A to je jiÏ pfiechod ke tfietímu stup-
ni liniové plemenitby – vzájemná kombino-
vatelnost znakÛ a vlastností dvou linií mezi
sebou a meziliniov˘m páfiením (kfiíÏením)
zu‰lechÈování jedné linie druhou. Tím lze
postupnû dosáhnout vyrovnanosti plemene
a odstranûní charakteristick˘ch nedostatkÛ
jedné linie pfiednostmi linie druhé. Pro‰lech-
tûné linie vzájemnû páfiené mezi sebou jsou
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samy o sobû také pfiedpokladem zv˘‰ené
odolnosti potomstva proti chorobám, zlep-
‰ení jeho konstituce, temperamentu a vitali-
ty obecnû.
V prÛbûhu pouÏití liniové plemenitby je ne-
vhodné vést pfiíbuzenskou plemenitbu na
pfiedky patfiící do rÛzn˘ch linií. Jak jiÏ bylo
zmínûno a jak vypl˘vá z v˘sledkÛ kontroly
dûdiãnosti, kaÏdá z linií disponuje ponûkud
odli‰n˘m genotypem. Odli‰nost genotypÛ
není tak velká jako mezi rÛzn˘mi (i podob-
n˘mi) plemeny, ale pfiece jen urãitá genetic-
ká odli‰nost mezi nimi je. To je naprosto
v pofiádku, je to Ïádoucí pro vzájemnou
kombinovatelnost vloh. Proto není vhodné
vést pfiíbuzenskou plemenitbu na dva roz-
dílné pfiíslu‰níky odli‰n˘ch linií. Stane-li se
to, pak je potomstvo takov˘ch rodiãÛ ménû
vyrovnané. Je to proto, Ïe jsou ve vrhu je-
dinci, ktefií mají pfiednosti pfiedkÛ jedné linie
(psa, na kterého je vedena pfiíbuzenská ple-
menitba), jiní zase pfiednosti pfiedkÛ druhé
linie, dal‰í potomci budou mít pfiednosti jed-
né linie a nedostatky druhé linie a podobnû
aÏ do krajního neÏádoucího pfiípadu, kdy po-
tomstvo bude mít nedostatky obou linií, na
jejichÏ pfiedky byla vedena pfiíbuzenská ple-
menitba. Proto je lépe hledat pfii v˘bûru psa
ke krytí konkrétní feny jen jednoho spoleã-
ného pfiedka tak, aby byl v potomstvu nej-
dfiíve ve tfietí generaci pfiedkÛ. Jde-li o dva ãi
více spoleãn˘ch pfiedkÛ a v‰ichni patfií do
stejné linie, je to jen ku prospûchu zu‰lech-
Èovacího postupu.
Hovofiíme-li v‰ak zde jen o liniové plemenit-
bû, pak jiÏ také jistû víme, Ïe tytéÏ genetické
závûry platí u ménûpoãetn˘ch populací, kde
nelze pokraãovat v chovu liniovou pleme-
nitbou. V nich vyuÏíváme v˘hod vzdálené
pfiíbuzenské plemenitby na spoleãného
pfiedka (pfiedky) tak, aby se vyskytli v potom-
stvu nejdfiíve ve tfietí generaci pfiedkÛ. Pfií-
buzenská plemenitba na tfietí generaci pfied-
kÛ není nijak limitující. Víme jiÏ, Ïe na stup-

ni pfiíbuzenské plemenitby pfiíli‰ mnoho ne-
záleÏí. Daleko závaÏnûj‰í a dÛleÏitûj‰í je vést
pfiíbuzenskou plemenitbu jen a pouze na
pfiedka ovûfieného v kontrole dûdiãnosti, kde
se projevil jako zlep‰ovatel plemene.
Jako pfiíklad je uveden rodokmen psa Dan,
kter˘ má velmi vhodnû zvolené spoleãné
pfiedky v pfiíbuzenské plemenitbû a je i velmi
dokonale pro‰lechtûn˘m psem linie I. 

Naproti tomu druh˘ pfiíklad rodokmenu
psa Car dokumentuje nevhodnû vedenou
liniovou plemenitbu jak z hlediska pfií-

slu‰nosti psÛ ve ãtvrté generaci pfiedkÛ do
linií, tak také vedení pfiíbuzenské pleme-
nitby na dva spoleãné pfiedky, kdyÏ kaÏd˘
z nich patfií do jiné linie. Je to ten pfiíklad,
kdy takové potomstvo (sourozenci psa
Car) budou vykazovat znaãnou fenotypic-
kou variabilitu tím, Ïe kaÏd˘ z nich bude
mít jiné pfiednosti a jiné nedostatky, které
se vyskytují jak v linii IV., tak také v linii V.
Chovatelsk˘ (zu‰lechÈovací) pokrok tako-
vé potomstvo nezvy‰uje, ale naopak sni-
Ïuje a jeho vyuÏití v liniové plemenitbû je
znaãnû limitující. �
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OTÁZKY:
Jaká je hodnota koeficientu pfiíbuzenské 
plemenitby - Fx psa Dan?

Fx = 4,68 %
Jaká je hodnota koeficientu pfiíbuzenské 
plemenitby - Fx psa Car?

Fx = 4,68 %
Proã je Car ménû pro‰lechtûn˘ neÏ Dan?
ProtoÏe ve ãtvrté generaci pfiedkÛ jsou psi

patfiící do rÛzn˘ch linií a Car je produk-
tem s následujícími podíly linií:

Linie    pfiedkÛ      podíl
II. 1 12,5 %
III. 2 25,- %
IV. 2 25,- %
V. 2 25,- %
IX. 1 12,5 %
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