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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 46.

ing. Jaromír Dostál, DrSc.

TEORIE BRUCE LOWE
Bruce Lowe byl Australan, kter˘ Ïil v 19. sto-
letí a vytvofiil mnoho chovatelsk˘ch teorií na
základû studia v˘sledkÛ v chovu koní, pfie-
váÏnû z rÛzn˘ch kfiíÏení dostihov˘ch koní. Je
zajímavé, Ïe jeho teorie jsou stále pouÏívané
a atraktivní pro nûkteré chovatele psÛ, ze-
jména nûkter˘ch plemen. ProtoÏe se s jeho
názory mÛÏeme setkat pfii rÛzn˘ch diskusích,
je namístû, abychom se s nimi alespoÀ v zá-
kladních my‰lenkách seznámili.
Podle jedné z jeho teorií jsou v rodokmenu
dÛleÏití dva pfiedci. Je to jednak pes, kter˘ se
nachází na pravé stranû rodokmenu úplnû
nahofie, takzvan˘ koncov˘ pes (tail male).
Ten dal v˘borného syna, psa ve tfietí genera-
ci pfiedkÛ nahofie rodokmenu, a ten opût v˘-
borného syna uvedeného nahofie ve druhé
generaci pfiedkÛ (dûdeãka ze strany otce),
a nakonec ten dal otce. Stejnû je to i s fena-
mi. Tím druh˘m dÛleÏit˘m pfiedkem je kon-
cová fena (tail female), která se nachází v ro-
dokmenu rovnûÏ ve ãtvrté generaci pfiedkÛ,
to je na pravé stranû úplnû dole. Pak násle-
duje sledování podobnû jako u psa. Tato
koncová fena je matkou feny ve tfietí genera-
ci pfiedkÛ úplnû dole, ta je opût matkou feny
v druhé generaci pfiedkÛ dole (babiãky ze
strany matky), a koneãnû matka sama.
Z toho, co jsme si jiÏ vysvûtlili, je dÛleÏitá
pouze ve skuteãnosti jen kvalita rodiãÛ
podle v˘sledkÛ kontroly dûdiãnosti. Pokud
byli oba rodiãe zodpovûdnû zvoleni podle
odhadu jejich genotypu v kontrole dûdiã-
nosti, mÛÏeme oãekávat jen dobr˘ a lep‰í
v˘sledek. Byl-li v‰ak mezi pfiedky na kte-
rémkoliv jiném místû jedinec, pes ãi fena,
kter˘ je nositelem neÏádoucích recesivních
znakÛ, vlastností a dûdiãn˘ch defektÛ ãi
chorob, a nebyla-li provedena Ïádná nebo
neúplná kontrola dûdiãnosti, dospûli jsme
k chybnému odhadu genotypu (plemenné
hodnoty) rodiãÛ. V˘sledek takového krytí
bude velmi nejist˘, ve vrhu bude znaãná
variabilita mezi jedinci a s v˘sledkem ne-
bude chovatel pfiíli‰ spokojen.
Z chovatelské praxe víme, Ïe vynikající pes je
vÏdy intenzivnûji vyuÏíván neÏ ostatní. V ta-
kovém pfiípadû má vût‰í ‰anci, Ïe se mezi
jeho syny opût najde vynikající pes, kter˘, po-
kud má v populaci dostateãn˘ poãet vhod-
n˘ch fen, mÛÏe dát opût více potomstva neÏ

ostatní a z nûj se opût snadnûji vyberou dal-
‰í psi vhodní pro dal‰í reprodukci. To je v‰ak
za pfiedpokladu, Ïe Ïádn˘ z pfiedkÛ nenakryl
v‰echny feny a pak i tfieba nejlep‰í syn nemá
co kr˘t, protoÏe jsou v populaci jen jeho
vlastní polosestry!
Pokud v‰ak podle teorie Bruce Lowea mají
oba rodiãe spoleãného pfiedka, vynikajícího
jedince (psa ãi fenu) ovûfieného v kontrole
dûdiãnosti, napfiíklad dûdeãka, pak mÛÏeme
oãekávat jeho vliv v dÛsledku pfiíbuzenské
plemenitby. To jsme v‰ak jiÏ opût u pleme-
nitby liniové, kterou jsme jiÏ podrobnû pro-
brali. O tom v‰ak pan Bruce Lowe neuvaÏuje
a v tom má jeho teorie genetické mezery.
Druhá teorie Bruce Lowea je zaloÏená na
pozorování, Ïe nûktefií samãí potomci dáva-
jí vynikající samice, ale kvalita samcÛ jiÏ
není tak vysoká. Na základû této teorie byly
provedeny úspû‰né pokusy se vzájemn˘m
páfiením psa, kter˘ mûl stejného dûdeãka ze
strany své matky, a feny, která má téhoÏ
pfiedka jako otce. Jde tedy o krytí synovce
na tetu. Schematicky je to znázornûno v ná-
sledujícím rodokmenu.
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Tuto teorii zaloÏil Bruce Lowe na vlivu po-
hlavního chromozomu X. Víme, Ïe fena má
pohlavní chromozomy XX a pes XY. ProtoÏe
se jedná v na‰em pfiípadû o pfiíbuzenskou
plemenitbu na psa Emír (XY), je docela moÏ-
né, Ïe se jeho chromozom X objevil ve fenû
Anabela dvakrát, a proto i ona je tak vynika-
jící fenou, jako byl její dûdeãek Emír.
Tato teorie má v‰ak opût genetick˘ zádrhel.
Chromozom X není jedin˘m chromozo-
mem, kter˘ mají geny pro znaky a vlastnos-
ti jedince. Víme, Ïe pes má 39 párÛ chromo-

zomÛ a je vûcí náhody, kter˘ chromozom ze
kterého páru se pfii oplození uplatní a jak˘
jedinec vznikne.
Mnozí chovatelé dokazují platnost jedné ãi
druhé teorie na sv˘ch vlastních úspû‰ích,
ov‰em kaÏd˘ úspûch je v tomto pfiípadû jen
úspûchem doãasn˘m a úspûchem náhod-
n˘m. Genetické zákony platí, jsou neovliv-
nitelné na‰ím pfiáním, ale mÛÏeme je vyuÏít
k na‰emu prospûchu, pokud je budeme
znát a respektovat.

DVOJÍ PÁ¤ENÍ
O dvojím páfiení hovofiíme v tûch pfiípa-
dech, kdy je fena kryta v prÛbûhu jednoho
hárání dvûma psy. âasto je to v pfiípadech,
kdy je po krytí zvolen˘m psem je‰tû nakryta
psem neÏádoucím, aÈ jiÏ z jak˘chkoliv dÛ-
vodÛ. Stává se v‰ak, Ïe fena je kryta neÏá-
doucím psem napfied a pak chovatel v do-
mnûní, Ïe to opraví, rychle je‰tû jede k pso-
vi zvolenému. Nakonec je pfiekvapen, co se
to vlastnû fenû narodilo za bastardy. KdyÏ je
neÏádoucí pes stejného plemene, nepoctiv˘
chovatel se snaÏí v‰echno utajit. Podrobnû-
ji jsme si vysvûtlili dûdiãnost zbarvení
a v nûkter˘ch takov˘ch pfiípadech se jiÏ
podle zbarvení pozná, Ïe do‰lo k závaÏné
chovatelské chybû. PÛvod potomstva se dá
snadno ovûfiit. U nás je jiÏ nûkolik pracovi‰È,
která ovûfiení pÛvodu u psÛ provádûjí. Je
‰tûstí, Ïe kaÏdé pracovi‰tû pouÏívá rÛzné
metody, takÏe se dá pÛvod ovûfiit nûkolikrát
s vysokou pravdûpodobností.
Ve ·védsku byly pfied nûkolika lety zapsány
do plemenné knihy dva vrhy ‰tûÀat v jeden
den jedné fenû, která byla zámûrnû kryta
dvûma psy po zámûrném dvojím páfiení.
Oba psi ke krytí byli vybráni pfiedem tak,
aby mohl b˘t pÛvod ‰tûÀat jednoznaãnû
prokázán. Sami ·védové se chlubí, Ïe je to
první pfiípad v FCI. Ano, i to je moÏné. Ovû-
fiení pÛvodu a nalezení rodiãÛ jedince je
dnes moÏné. Je jen otázkou nákladÛ na pou-
Ïití metod molekulární genetiky. V Anglii
byly nalezeny fosilní zbytky praãlovûka po-
blíÏ jedné vesnice a prokazatelnû bylo zji‰-
tûno, Ïe jeho potomkem je místní uãitel. Ni-
kdo v‰ak neuvádí, kolik vûdcÛ na tom pra-
covalo a kolik cel˘ v˘zkum stál.
U nûkter˘ch chovatelÛ pfieÏívá stále názor,
Ïe pokud dojde k neÏádoucímu krytí feny,
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fena je jiÏ po cel˘ zbytek Ïivota, fieknûme
„neãistá“. Sly‰el jsem i lidov˘ v˘raz „zprznû-
ná“. Je to názor naprosto myln˘. Bûhem kaÏ-
dého krytí je vpraveno do pohlavního
ústrojí feny mnoho miliard spermií. Uplat-
ní se jen nûkolik desítek pfii oplodnûní vají-
ãek. âást oplozen˘ch vajíãek odumírá a jsou
vstfiebávána. Spermie, které se pfii oplození
neuplatní, odumírají a jsou rovnûÏ vstfiebá-
vány. Do dal‰ího hárání a bfiezosti nemÛÏe
ve fenû jiÏ nic z jejich genetického materiá-
lu zÛstat, natoÏ aby jak˘mkoliv zpÛsobem
mohl b˘t ovlivnûn dal‰í vrh ‰tûÀat. A uvaÏ-
te, o Ïenû, která má z prvního manÏelství
dítû, nikdo nepfiedpokládá, Ïe bude mít dítû
z druhého manÏelství, s druh˘m manÏelem,
ovlivnûné genofondem prvního muÏe! Proã
by tomu tak mûlo b˘t u feny?

K¤ÍÎENÍ
KfiíÏením rozumíme vzájemné páfiení
dvou jedincÛ mezi sebou, ktefií nepatfií do
stejného plemene. Tato metoda plemenit-
by se u psÛ pouÏívá jen v nûkter˘ch pfií-
padech, jako:

� tvorba nov˘ch plemen,
� regenerace pÛvodních plemen,
� pfiilití krve,
� pfievodné kfiíÏení,
� zvlá‰tní pfiípady.

KfiíÏením mezi sealyhamsk˘m a skotsk˘m
teriérem vznikl ãesk˘ teriér, jehoÏ tvÛrcem je
ná‰ vynikající kynolog a svûtoznám˘ chova-
tel Franti‰ek Horák z Klánovic. DÛvody, kte-
ré ho tehdy vedly ke vzniku a ‰lechtûní ães-
kého teriéra, byly v podstatû dva. Snaha zís-
kat nízkonohé plemeno loveckého psa, kte-

ré by v sobû spojovalo pfiednosti obou v˘-
chozích plemen – dobrou ovladatelnost
a klopené ucho sealyhamského teriéra a pig-
mentovanou kÛÏi s loveckou náruÏivostí
v norování skotského teriéra. Dnes je toto
plemeno nejroz‰ífienûj‰ím ãesk˘m pleme-
nem na svûtû.
Obdobnû vznikl i ãeskoslovensk˘ vlãák. PÛ-
vodním zámûrem bylo ovûfiit, zda lze zlep‰it
zdravotní stav, odolnost a vytrvalost nûmec-
k˘ch ovãákÛ pfiikfiíÏením vlkÛ. Podmínkou
zÛstala snadná cviãitelnost a pfiedpoklady
pro pracovní vyuÏití. Zpoãátku zÛstávaly ex-
teriérové poÏadavky druhofiadé. Pozdûji,
kdyÏ se zaãalo se ‰lechtûním plemene, se
i poÏadavky na jednotnost typu zv˘‰ily. Ple-
meno je uznáno FCI od roku 1994 a patro-
nát nad ním po rozdûlení âeskoslovenska
pfievzala Slovenská republika. 
Podobnû, kfiíÏením nûkolika jiÏ FCI uzna-
n˘ch plemen, vznikla i dal‰í ãeská, doposud
FCI neuznaná plemena, jako je ãesk˘ straka-
t˘ pes a ãesk˘ horsk˘ pes. Ale nejen na‰e ná-
rodní plemena vznikala tímto zpÛsobem.
Bylo a je tomu v mnoha dal‰ích pfiípadech
v historii vzniku plemen a je tomu i doposud
pfii ‰lechtûní plemen, o kter˘ch doposud ani
nevíme.

REGENERACE 
PÒVODNÍCH PLEMEN
Pfiíkladem regenerace pÛvodního plemene
bez pouÏití kfiíÏení dvou nebo více jiÏ uzna-
n˘ch plemen je chodsk˘ pes. Toto na‰e ná-
rodní plemeno bylo regenerováno vyhledá-
ním vhodn˘ch typÛ psÛ a fen (jejichÏ pÛvod
není dostateãnû znám ani nebyl dokumen-
tován), ktefií byli navzájem mezi sebou páfie-
ni a úzkou pfiíbuzenskou plemenitbou (jak

uvádí ing. J. Findejs – Fx do 0,25) byl ustálen
plemenn˘ typ. 
Regenerace pÛvodního plemene má v pod-
statû opaãn˘ postup neÏ vznik nového ple-
mene kfiíÏením. Pfii regeneraci je napfied sta-
noven jasnû cíl, kterého je tfieba dosáhnout.
Pfii tvorbû nového plemene jsou napfied sta-
noveny jen hlavní znaky nebo vlastnosti ple-
mene, jako tomu bylo u ãeskoslovenského
vlãáka, a pak byly teprve formulovány a sta-
noveny jeho exteriérové poÏadavky.
Pfii regeneraci praÏského krysafiíka bylo pou-
Ïito jak jedincÛ, ktefií odpovídali pÛvodní-
mu typu, tak také pfiilití krve cizích plemen.
Ov‰em i toto plemeno je postupnû zu‰lech-
Èováno do jednotného typu a dosahuje velké
obliby i v zahraniãí.
âesk˘ fousek byl regenerován po první svû-
tové válce. V té dobû je‰tû nebylo vyuÏíváno
ãistokrevné plemenitby u hrubosrst˘ch oha-
fiÛ ani u nás, ani nikde v zahraniãí. Plemena
hrubosrst˘ch ohafiÛ teprve vznikala. K lo-
veck˘m úãelÛm byli navzájem páfieni hrubo-
srstí ohafii, ktefií mûli velmi dobré lovecké
vlastnosti, jeÏ prokazovali pfii praktickém v˘-
konu práva myslivosti. âesk˘ fousek byl po-
stupnû regenerován vybíráním typick˘ch
hrubosrst˘ch jedincÛ s trojí srstí, podle ná-
zoru tehdej‰ích chovatelÛ a pfiedstavitelÛ
klubu s jak˘mkoliv zápisem. I kdyÏ existoval
jiÏ mnoho století dfiíve v tûÏ‰ím typu a mno-
hem ‰ir‰ího vyuÏití neÏ pouze k lovu, po prv-
ní svûtové válce zÛstalo jen nûkolik málo
ãesk˘ch fouskÛ, jejichÏ pÛvodní krev bez
pouÏití psÛ a fen zapsan˘ch v jin˘ch ple-
menn˘ch knihách koluje jen v jedné linii.
Dnes je to jediné hrubosrsté plemeno ohafiÛ,
které sv˘m stylem práce pfiedvede kaÏdému

âeskoslovensk˘ vlãák âesk˘ teriér
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odborníkovi, Ïe pracuje pro svého pána a ne-
jen pro sebe, aby pán jeho loveck˘ pud mu-
sel více ãi ménû upravit pro svoji potfiebu
v˘cvikem.

P¤ILITÍ KRVE
Je-li dal‰í ‰lechtitelsk˘ pokrok kteréhokoliv,
zejména málopoãetnoho plemene, omezen,
protoÏe variabilita a tím i selekce vhodn˘ch
jedincÛ není dostateãná, vyuÏívá se metody
pfiilití krve. FCI povoluje pfiilití krve pÛvod-
ního plemene, ze kterého plemeno vzniklo,
s tím, Ïe dojde k nûmu jednorázovû a dal‰í
tfii generace potomkÛ jednak budou vzá-
jemnû páfieni jen s jedinci pÛvodního ple-
mene a dále budou zapsáni v registru ple-
menné knihy. Po tfiech generacích potomkÛ
jiÏ tyto podmínky neplatí a mÛÏe dojít jak
k páfiení ãtvrté generace potomkÛ mezi se-
bou, tak také tato ãtvrtá generace po pfiilití
krve je zapisována opût v fiádné plemenné
knize. Tak bylo umoÏnûno pouÏít této me-
tody pfii ‰lechtûní ãeského teriéra pfied nû-
kolika lety, kdy byla pouÏita jedna fena sea-
lyhamského teriéra ke krytí ãesk˘m terié-
rem a u ãesk˘ch fouskÛ byla v nedávné dobû
úspû‰nû vyuÏita jedna fena ãeského fouska
ke krytí krátkosrst˘m ohafiem a jiná fena

ke krytí nûmeck˘m drátosrst˘m ohafiem.

P¤EVODNÉ K¤ÍÎENÍ
I tato metoda plemenitby je v chovu psÛ
pouÏívána, ov‰em ne v zemích FCI. V USA
bylo v roce 1988 rozhodnuto zakoupit nû-
kolik jedincÛ ãesk˘ch fouskÛ ke zlep‰ení lo-
veck˘ch vlastností grifonÛ. Proto byl v na‰í
republice zakoupen jeden pes a tfii feny ães-
kého fouska. Feny se nijak v˘znamnû neu-
platnily. Pes Erik od Jezárek v‰ak dal mnoho
vynikajících potomkÛ a dnes je mezi pfiedky
v‰ech ãesk˘ch fouskÛ. Dal‰í generace kfiíÏen-
cÛ zde byly proto navzájem páfieny jen s ães-
k˘mi fousky dále do USA dováÏen˘mi a v po-
sledních letech je i úspû‰nû vyuÏívána inse-
minace fen v USA semenem od vynikajících
chovn˘ch psÛ na‰ich chovatelÛ. V souãasné
dobû je jiÏ pÛvodní grifon v páté i dal‰ích ge-
neracích pfiedkÛ. Tak byla pÛvodní populace
grifonÛ pfievedena na ãeské fousky pfievod-
n˘m kfiíÏením. A protoÏe FCI povaÏuje ple-
meno za ãistokrevné, pokud se do tfietí ge-
nerace pfiedkÛ nevyskytuje v rodokmenu je-
dinec jiného plemene, jedná se v USA o ãis-
tokrevné ãeské fousky, vyuÏitelné i u nás.
Pfievodné kfiíÏení je tedy opaãn˘m pfiíkladem
pfiedchozí metody chovu - pfiilití krve.

ZVLÁ·TNÍ P¤ÍPADY
Zvlá‰tním pfiípadem kfiíÏení je napfiíklad
uÏitkové kfiíÏení s urãit˘m cílem dosaÏení
psa s vynikajícími vlastnostmi.
Pfied nûkolika lety jsem se se‰el s jedním ko-
legou z Belgie, kter˘ mi prozradil, Ïe nejlep-
‰í a nejúspû‰nûj‰í jedinci loveck˘ch psÛ na
Field Trial jsou kfiíÏenci anglického setra
s bretaÀsk˘m ohafiem. Obû plemena patfií
i tak na tûchto soutûÏích mezi nejúspû‰nûj‰í.
Jejich vzájemn˘m kfiíÏením je dosahováno
tzv. heterózního efektu, kter˘ se projeví v je‰-
tû lep‰ích vlohách pro tuto polní soutûÏ.
Dal‰ím pfiíkladem je kfiíÏení labradorÛ
s pudly a dal‰ími plemeny s cílem dosaÏení
kfiíÏence, kter˘ je velmi vhodn˘m asistenã-
ním psem. Tento kfiíÏenec netrpí dysplazií
kyãelního kloubu a je vyuÏiteln˘ bez zdra-
votních potíÏí aÏ do vysokého vûku.

S takov˘mi a mnoh˘mi 
dal‰ími pfiíklady se jistû je‰tû
v budoucnosti setkáme.
·lechtûní plemen a novotvofiení
plemen je neustál˘ a nekoneãn˘
proces, kter˘ dûlá z chovatelství
zajímavého koníãka pro
v‰echny, ktefií jsme si jej oblíbili.
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