
prvé fiadû by rozhodnutí zohled-
Àovat dysplazii kyãelního kloubu
pfii v˘bûru chovn˘ch jedincÛ mûlo

vycházet z reálnû zji‰tûn˘ch skuteãností.
JestliÏe se u psÛ urãitého plemene vysky-
tují faktické morfologické a pohybové
problémy, které jsou zpÛsobené dyspla-
zií kyãelního kloubu a s ní související
sekundární artrózou, pak je namístû
k takovému opatfiení pfiistoupit. Av‰ak
pokud je plemeno prosté tûchto nesnází
a jeho zástupci jsou schopni bez jak˘ch-
koli omezení projít Ïivotem a splnit
poÏadavky na nû kladené (to se t˘ká hlav-
nû pracovnû vyuÏívan˘ch plemen), je
otázka, zda se v chovu nevyskytují jiné
problémy, na které by bylo vhodné se
aktuálnû zamûfiit. V nûkter˘ch pfiípadech
se zdá b˘t DKK spí‰e módní záleÏitostí,
která poutá zájem mnoha chovatelÛ
a zbyteãnû odvádí jejich pozornost neÏá-
doucím smûrem od skuteãn˘ch problé-
mÛ v chovu. Pokud se ‰iroká chovatelská
základna neshoduje v otázce závaÏnosti
v˘skytu DKK u plemene a necítí ji jako
dÛleÏit˘ problém, je tûÏké ji pfiesvûdãit
k pfiijetí a dodrÏování promy‰len˘ch
a úãinn˘ch chovatelsk˘ch zásad. V tako-
vém pfiípadû jsou zavádûna pouze nelo-
gická a poloviãatá opatfiení, která nemo-
hou vést k vyt˘ãenému cíli, jimÏ je
znatelné sníÏení v˘skyt DKK v populaci.
V dÛsledku toho chovatelé ztrácejí dÛvû-
ru v moÏnost pomocí selekce pozitivnû
ovlivnit v˘skyt DKK (a dûdiãn˘ch one-
mocnûní obecnû) a ve‰keré snaÏení tak
vyznívá znaãnû kontraproduktivnû. V˘‰e
uvedené fiádky ov‰em v Ïádném pfiípadû
nejsou my‰leny jako v˘pad proti snahám
o sníÏení v˘skytu DKK! Toto úsilí by v‰ak
mûlo vÏdy vycházet z oprávnûn˘ch
potfieb populace urãitého plemene a ne
z pouhého faktu, Ïe „jinde to dûlají taky“
nebo z proklamace, Ïe „musíme udûlat
nûco pro zdraví psÛ“. Av‰ak v okamÏiku,
kdy je rozhodnutí o selekci proti DKK
pfiijato, je potfiebné postupovat nanejv˘‰
dÛslednû a nekompromisnû. Je nezbytné
si uvûdomit, Ïe existují pouze dvû
základní skupiny psÛ – prostí DKK (0/0)
a s projevy DKK (0/1 – 4/4). Zejména
v pfiípadû dysplazie stupnû 1, kter˘ je
oznaãován jako „témûfi normální“ ãi „hra-
niãní“, se mezi chovateli ãasto vedou
komplikované diskuse o tom, zda lze
takové jedince povaÏovat za zdravé ãi
nikoli. Pokud se nad tímto problémem
objektivnû zamyslíme, musíme nutnû
dojít k závûru, Ïe takov˘ v˘sledek vy‰et-
fiení znamená odchylku od normálu, tedy
od stavu, kter˘ bychom rádi vidûli
a jehoÏ chceme dosáhnout ‰lechtûním.
A tak k nûmu musíme pfiistupovat. Fo
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Známá i neznámá dysplazie 
kyčelního kloubu
Po prostudování pfiedcházejících kapitol pfiem˘‰livého
ãtenáfie jistû napadne otázka, zda je pfii takové sloÏitosti
problému vÛbec moÏné, aby byl v populacích psÛ pomocí
‰lechtûní v˘skyt dysplazie kyãelního kloubu sníÏen. 
Odpovûì zní: „Ano, je to moÏné.“ ZároveÀ je v‰ak také 
nutno dodat, Ïe to pfiedpokládá dodrÏování urãit˘ch zásad.

V

V˘skyt
dysplazie
kyãelního
kloubu
v populaci
psÛ je moÏno
cílen˘m
postupem
sníÏit
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V obou pfiípadech se totiÏ prokázalo, Ïe
pfiíslu‰n˘ pes má genetickou predispozici
pro DKK, která se projevila v dÛsledku
vlivu faktorÛ zevního prostfiedí. Míra
pÛsobení prostfiedí pak pouze urãila úro-
veÀ manifestace této genetické predispo-
zice. Jedinec s lep‰ím v˘sledkem dokonce
mÛÏe nést ve svém genotypu více defekt-
ních alel neÏ ten s vy‰‰ím stupnûm dys-
plazie. BohuÏel pfii souãasném stavu
poznání neexistují metody (napfiíklad
genetick˘ test), které by byly schopny
zmínûné jedince od sebe kvalitativnû
odli‰it, a proto nám nezb˘vá neÏ zastávat
takov˘to nekompromisní postoj. Z dÛvo-
du v˘razného vlivu prostfiedí na rozvoj
DKK nelze uvaÏovat v tom smyslu, Ïe pes
s DKK 0/1 nese ménû „negativních“ alel
neÏ pes s DKK 4/4. KaÏd˘ jedinec s pfií-
znaky dysplazie kyãelního kloubu je
z chovatelského pohledu rizikov˘, proto-
Ïe má ve svém genotypu alely podmiÀují-
cí vznik nemoci a ty dále pfiená‰í na své
potomstvo. Pokud tomu nebrání jiné
okolnosti (napfiíklad nízká poãetnost ple-
mene), je více neÏ Ïádoucí, aby nebyla do
chovu zafiazována zvífiata s jin˘m neÏ
negativním v˘sledkem vy‰etfiení. Av‰ak
bûÏná praxe, se kterou je moÏno se u fiady
plemen setkat, je taková, Ïe jsou do cho-
vu zafiazování psi s DKK aÏ 2/2. Nûkdy je
jejich pouÏití v chovu „omezeno“ pod-
mínkou, Ïe mohou b˘t páfieni pouze
s protûj‰ky DKK-negativními, coÏ ov‰em
nefie‰í podstatu problému. Není divu, Ïe
pfii platnosti takov˘ch chovatelsk˘ch
zásad dochází k minimálnímu nebo
dokonce Ïádnému úbytku ãetnosti v˘sky-
tu DKK v populaci. Jakkoli to mÛÏe znít
tvrdû, uveden˘ postup spí‰e neÏ selekci
pfiipomíná fiízené udrÏování onemocnûní
v chovu. Dále si musíme uvûdomit, Ïe
i pfii spojení dvou jedincÛ 0/0 se v potom-
stvu mÛÏe objevit urãit˘ podíl postiÏe-
n˘ch ‰tûÀat. To je zapfiíãinûno skuteãnos-
tí, Ïe aãkoli jeden ãi oba z rodiãÛ nesou
genetickou predispozici pro DKK, jejich
optimální Ïivotní podmínky zamezily
tomu, aby se vloha projevila navenek ve

formû rozvinuté dysplazie. Av‰ak takoví
rodiãe jsou pfiena‰eãi genetické predispo-
zice pro DKK a jejich pouÏívání v chovu
brání úplnému vym˘cení vlohy pro DKK
v populaci. Jak se je moÏno jejich nega-
tivnímu pÛsobení bránit? MoÏn˘m
v˘chodiskem je vyuÏití informací
o v˘sledcích diagnostiky onemocnûní
u pfiíbuzn˘ch jedincÛ. Pod pojmem pfií-
buzní jedinci si v tomto pfiípadû nepfied-
stavujme pouze potomstvo dotyãn˘ch
zvífiat. Cenné poznatky o genetick˘ch dis-
pozicích urãitého psa získáme i v pfiípa-
dû, Ïe se porozhlédneme po jeho rodi-
ãích, sourozencích ãi polosourozencích.
Tyto informace jsou z chovatelského hle-
diska o to pfiínosnûj‰í, Ïe jsou k dispozici
jiÏ pfied zafiazením urãitého jedince do
chovu a mohou b˘t zohlednûny od poãát-
ku jeho pÛsobení v reprodukci, aniÏ by se
muselo ãekat na v˘sledky vy‰etfiení
potomkÛ. Hodnocení chovn˘ch jedincÛ
na podkladû informací o jejich pfiíbuzen-
stvu vychází ze základních genetick˘ch
zákonitostí. Je známo, Ïe kaÏd˘ jedinec
získává jednu polovinu alel (genetické
v˘bavy) od matky a druhou od otce. Jinak
fieãeno, je z genetického hlediska z polo-
viny identick˘ s matkou a z poloviny
s otcem. Tuto genetickou shodu je moÏ-
no ãíselnû vyjádfiit tzv. stupnûm pfiíbuz-
nosti (SP), kter˘ je v pfiípadû rodiãe
a potomka roven 0,5. Podobnû sourozen-
ci z jednoho vrhu se geneticky shodují
z 50 % (SP=0,5), polosourozenci z 25 %
atd. (Tab. 1). 

Pfiedstavme si situaci, kdy máme dva sou-
rozence z jednoho vrhu. Na základû
vy‰etfiení je u jednoho z nich diagnosti-
kována DKK 1/2 a druh˘ je posouzen
jako zdrav˘ (0/0). Pokud bychom v tomto
okamÏiku pfiestali o situaci dále pfiem˘‰-
let a zajásali bychom, Ïe máme zdravého
jedince bez genetické predispozice pro
DKK, kterého mÛÏeme bez omezení pou-
Ïít v chovu, dopustili bychom se velkého
zjednodu‰ení, které by mohlo vést
k závaÏné chovatelské chybû. V takové
situaci je naopak nutné zachovat co nej-
vy‰‰í obezfietnost. Musíme si uvûdomit,
Ïe zmínûní sourozenci mají 50 % alel
shodn˘ch. Je tedy velice pravdûpodobné,
Ïe klinicky zdrav˘ jedinec ve svém geno-
typu nese i nûkteré defektní alely, které
získal od sv˘ch rodiãÛ, aniÏ se tyto
u nûho projevily navenek. Tyto defektní
alely v‰ak bude dále pfiená‰et na své
potomstvo. Pokud by byl páfien s podob-
nû zatíÏen˘m protûj‰kem, do‰lo by v dal-
‰í generaci ke kombinaci ‰kodliv˘ch alel
od obou rodiãÛ, jeÏ by vedla k v˘skytu
dysplazie. Zjednodu‰enû fieãeno, pro zna-
lého chovatele je ze dvou jedincÛ bez di-
agnostikované DKK mnohem cennûj‰í
ten, u nûhoÏ se ani v pfiíbuzenstvu dys-
plazie nevyskytuje. 
Jak mÛÏeme údaje o pfiíbuzn˘ch jedincích
objektivnû vyuÏívat v praxi pfii v˘bûru
chovn˘ch zvífiat? U hospodáfisk˘ch zvífiat
jsou uvedené informace bûÏnû zohledÀo-
vány pfii stanovení tzv. plemenné hodno-
ty jedince. Odhad plemenné hodnoty si
v‰ak vyÏaduje nûkterá doplÀující data, kte-
rá nejsou v chovu psÛ obvykle dostupná.
Mimoto jsou v˘poãty provádûny pomocí
pomûrnû sloÏit˘ch statistick˘ch metod,
coÏ kynologickou vefiejnost odrazuje od
jejich stanovování a vyuÏívání.
Proto nûkteré pokrokové chovatelské klu-
by pfiistoupily k zavedení rÛzn˘ch zjed-
nodu‰en˘ch mûfiítek vyjadfiujících kvalitu
jedince z pohledu moÏné genetické zátû-
Ïe. Tato mûfiítka sice nemohou odhad ple-
menné hodnoty ve v‰ech smûrech plnû
zastoupit, ale pfii dodrÏení urãit˘ch pravi-
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del jsou vhodn˘m podkladem pro selekci
a pfiínosem pro ‰lechtitelskou práci.
Jako pfiíklad takového zjednodu‰eného
hodnocení si mÛÏeme uvést selekãní kri-
térium (SK). Principem jeho stanovení je
v˘poãet váÏeného prÛmûru v˘sledku
vy‰etfiení DKK konkrétního jedince (DJ)
a v˘sledkÛ vy‰etfiení DKK jemu pfiíbuz-
n˘ch zvífiat (DP), pfiiãemÏ je jako váha
pouÏíván stupeÀ pfiíbuznosti (SP).

VZOREC 1
Pfii v˘poãtu je nezbytné dodrÏovat násle-
dující zásady:
1. Nejprve je nutné rozhodnout, které
kategorie pfiíbuzn˘ch zvífiat budou do
hodnocení zahrnuty – tedy zda napfiíklad
pouze rodiãe, sourozenci a potomci, ne-
bo také polosourozenci atd. Platí obecné
pravidlo, Ïe ãím je vy‰‰í poãet vstupních
informací, tím více vypoãtená hodnota
selekãního kritéria odráÏí skuteãnost.

2. JedincÛm bez diagnostikované dyspla-
zie kyãelního kloubu (tedy A resp. 0/0) je
ve v˘poãtu pfiifiazena hodnota vy‰etfiení
(DJ nebo DP) rovna 0. Ve v‰ech ostatních
pfiípadech (vãetnû hraniãního skóre 0/1)
je v˘sledek vy‰etfiení numericky vyjádfien
ãíslem 1. Proã z genetického hlediska
není moÏné rozli‰ovat mezi jednotliv˘mi
stupni dysplazie kyãelního kloubu (0/1 –
4/4) a proã jim v rovnici nelze pfiisoudit
rozdílnou závaÏnost, je vysvûtleno v pfied-
chozích kapitolách.
3. Jak jiÏ bylo fieãeno, s poãtem pfiíbuz-
n˘ch, ktefií jsou do v˘poãtu selekãního
kritéria pro konkrétního jedince zahrnu-
ti, se zvy‰uje jeho v˘povûdní hodnota.
Tato skuteãnost musí b˘t pfii vzájemném
porovnávání v˘sledkÛ rÛzn˘ch psÛ
zohlednûna. Je vhodné, pokud je stano-
ven minimální limitní poãet pfiíbuzn˘ch
zvífiat (napfiíklad oba rodiãe, tfii souro-
zenci a 5 potomkÛ), ktefií musí b˘t v hod-
nocení zastoupeni pro to, aby mohlo b˘t
stanovené selekãní kritérium povaÏováno
za smûrodatné.
4. Hodnota selekãního kritéria samozfiej-
mû nemusí b˘t po cel˘ Ïivot psa kon-
stantní, ale mÛÏe se mûnit s tím, jak pfii-
b˘vá pfiíbuzn˘ch jedincÛ, které je moÏno
do v˘poãtu zahrnout. Je tedy potfiebné,

aby byly hodnoty selekãního kritéria
aktualizovány. MÛÏe se tak dít buì konti-
nuálnû pfii získání jak˘chkoli dal‰ích rele-
vantních informací o pfiíbuzenstvu, nebo
v pravideln˘ch intervalech napfiíklad po
skonãení kaÏdé chovatelské sezony.
Pro lep‰í pochopení, jak máme pfii v˘po-
ãtu selekãního kriteria správnû postupo-
vat, si uvedeme následující praktick˘ pfií-
klad: Cílem je stanovit selekãní kritérium
pro chovného psa Alíka z Prkenné boudy.
K dispozici máme tyto informace – v˘sle-
dek vlastního hodnocení DKK Alíka
(0/1), obou jeho rodiãÛ (0/0 a 1/2), 2
vlastních sourozencÛ (0/0, 1/0), 2 polo-
sourozencÛ (0/0, 2/1) a 4 potomkÛ (0/1,
1/2, 0/0, a 2/2). 
Do vzorce pro v˘poãet selekãního kritéria
dosadíme numerické hodnoty DKK (0/0
= 0; 0/1 – 4/4 = 1) pfiifiazené dle v˘sledku
vy‰etfiení vlastního jedince a kaÏdého pfií-
buzného jedince spolu s pfiíslu‰n˘m
stupnûm pfiíbuznosti SP (viz tab. 2). Do
jmenovatele doplníme celkov˘ poãet pfií-
buzn˘ch jedincÛ (n).

V¯POâET 1
V˘sledek: Hodnota selekãního kritéria
chovného psa Alíka z Prkenné boudy
je 0,341.
Jak je moÏné v˘poãet selekãního kritéria
vyuÏít v chovatelské praxi? 
Z popsané metodiky v˘poãtu je zfiejmé, Ïe
ãím vy‰‰í hodnoty tento ukazatel u kon-
krétního psa dosahuje, tím vy‰‰í riziko
pfiiná‰í vyuÏití dotyãného jedince v chovu.
Pokud tedy na základû selekãního kritéria

sestavíme Ïebfiíãek v‰ech chovn˘ch jedin-
cÛ, pohotovû získáme pfiehled o tom, kte-
fií z nich jsou z tohoto pohledu pod a nad
prÛmûrem populace. Nyní stojíme pfied
problémem jak se k získanému pofiadí
jedincÛ postavit. Které jedince je nezbyt-
né z chovu vyfiadit? V tomto ohledu
bohuÏel nelze dát Ïádné jednoznaãné
doporuãení, které by mohlo b˘t jednodu-
‰e aplikováno na kaÏdou populaci psÛ. Je
tomu tak proto, Ïe pfii rozhodování
o selekãním zásahu musíme zohlednit
i jiné aspekty neÏ v˘‰i selekãního kritéria
pro DKK, jako jsou napfiíklad velikost
populace a naplnûní dal‰ích chovn˘ch
cílÛ. Bez hlub‰í znalosti dal‰ích souvislos-
tí tedy nelze striktnû doporuãit vyfiazová-
ní napfiíklad 30, 50 ãi 70 % nejhor‰ích
jedincÛ z chovu. Takové odpovûdné roz-
hodnutí mÛÏe uãinit pouze orgán fiídící
chov pfiíslu‰ného plemene. Je si v‰ak
nezbytné uvûdomit, Ïe mnohem vût‰ího
genetického pokroku dosáhneme v pfiípa-
dû, Ïe budeme provádût tzv. pozitivní
selekci, tedy jestliÏe budeme do chovu
vybírat ta nejlep‰í zvífiata. Pokud bychom
pfiistoupili k tomu, Ïe z populace budeme
pouze vyfiazovat nejhor‰í jedince (nega-
tivní selekce), byl by dosaÏen˘ pokrok vel-
mi mal˘.
PouÏití selekãního indexu jako podkladu
pro selekci by se mohlo na první pohled
zdát zbyteãnû sloÏité. CoÏpak nestaãí
hodnocení jedincÛ na základû vlastního
v˘sledku posouzení DKK? Samozfiejmû,
jsou známy pfiípady, kdy bylo v nûkter˘ch
populacích dosaÏeno sníÏení v˘skytu
dysplazie selekcí pouze na základû vlast-
ního hodnocení. Je v‰ak nepochybné, Ïe
pouÏití informací o pfiíbuzenstvu nám
poskytuje nesrovnatelnû vût‰í potenciál
pro dosaÏení ‰lechtitelského cíle.
Jako závûr si dovolím citovat vûdeckou
publikaci pojednávající o úspû‰nosti
selekce proti dysplazii kyãelního kloubu
u vybran˘ch plemen v Holandsku. Zde
bylo uvedeno, Ïe nejvût‰í pfiekáÏkou
tomuto úsilí byla zfiejmá neochota chova-
telÛ podfiídit své vlastní soukromé zájmy
zájmÛm plemene jako celku. Proto bych
chtûl popfiát v‰em zainteresovan˘m, ktefií
se vydají na obtíÏnou cestu zlep‰ování
genetického zdraví, aby se ve svém snaÏe-
ní setkávali pouze s takov˘mi kolegy, kte-
fií budou uvedené velkorysosti schopni.

Pavel Horák
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„Většího
genetického

pokroku
dosáhneme, 

když budeme
provádět

pozitivní selekci.“
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