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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života
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CO JE TO EFEKTIVNÍ VELIKOST
POPULACE A JAK JI POâÍTÁME?
Efektivní velikost populace je soubor
v‰ech jedincÛ v populaci, ktefií se podílejí
na genofondu následující generace v dané
periodû, tedy poãet rodiãÛ, psÛ a fen, ktefií
se podílejí na produkci potomstva v jed-
nom kalendáfiním roce dohromady. DÛleÏi-
tou úlohu zde mají nejrÛznûj‰í faktory, kte-
ré genofond následující generace ovlivÀují,
jako je selekce, vyuÏití vzájemnû pfiíbuz-
n˘ch jedincÛ (napfiíklad bratrÛ a sester, po-
lobratrÛ a polosester atd. i v pfiípadû, Ïe
jsou vzájemnû páfieni s nepfiíbuzn˘mi je-
dinci) a podobnû. Jednodu‰e, opomineme-
li v‰echny tyto komplikace, efektivní veli-
kost populace si mÛÏeme kaÏdoroãnû spo-
ãítat jednoduch˘m seãtením otcÛ a matek
potomkÛ, ktefií byli zapsáni do plemenné
knihy v daném roce. Pokud tento poãet
otcÛ a matek dá men‰í ãíslo neÏ 400, je
na‰e populace plemene málopoãetná a ne-
musí se na tom usná‰et Ïádná schÛze klu-
bu. Je to zákon, kter˘ má i u psÛ obecnou
platnost. Logicky uvaÏováno dále, jsou-li
evidovány vrhy málopoãetné (napfiíklad 2,
pfiípadnû 3 ‰tûÀata), na produkci prodejné-
ho poãtu ‰tûÀat se bude podílet více otcÛ
a matek, a opaãnû. Je-li prodejn˘ch fieknû-
me 250 ‰tûÀat za rok a ve vrhu jsou prÛ-
mûrnû 2 ‰tûÀata, je to 125 vrhÛ ‰tûÀat. Je-li
kaÏd˘ vrh po jiné fenû, a po jiném psovi, dá
to efektivní velikost populace 250. Jsou-li
ve vrhu prÛmûrnû 4 ‰tûÀata, pak je to jen
pfiibliÏnû 62,5 vrhÛ, coÏ v nejlep‰ím pfiípa-
dû dává efektivní velikost populace 125,
tedy poloviãní. RovnûÏtak protoÏe jsou vy-
uÏíváni jen nûktefií psi ke krytí, pfiípadnû
nûkteré feny dají dva vrhy v jednom kalen-
dáfiním roce, bude efektivní velikost popu-
lace o to men‰í.

PROâ JE TO 
DÒLEÎITÉ SLEDOVAT?
Ani v málopoãetné populaci nejsou zafiazo-
váni v‰ichni narození jedinci do reprodukce.
Selekcí, byÈ i minimální, jsou pfiímo vyfiazeni

psi a feny, ktefií nedosahují minima poÏado-
van˘ch kvalit v exteriéru, pfiípadnû ve v˘ko-
nu. Ani psi a feny vybraní do chovu nejsou
v‰ichni vyuÏiti. To znamená, Ïe genofond po-
pulace se pozvolna zmen‰uje, zvy‰uje se pfií-
buzenská vzdálenost mezi jedinci a postup-
nû se zaãíná projevovat inbrídingová depre-
se se v‰emi negativními dÛsledky (projevy
nejrÛznûj‰ích dûdiãn˘ch chorob, problémy
v reprodukci, sníÏení temperamentu, odol-
nosti proti chorobám atd.). Tento stav v má-
lopoãetné populaci postupnû vyÏaduje pou-
Ïít pfiilití krve plemene, ze kterého toto
vzniklo, nebo plemene pfiíbuzného. Ov‰em
za nûkolik generací se situace opût opakuje.
Navíc populace se postupnû mûní, nejprve je
to zv˘‰enou variabilitou ve znacích a vlast-
nostech a pozdûji i v charakteristick˘ch zna-
cích a vlastnostech plemene. Pokud nedojde
k v˘raznûj‰ímu roz‰ífiení zájmu o plemeno,
to postupnû splyne s plemenem, jehoÏ krev
je opakovanû pfiilévána pro odstranûní ne-
pfiízniv˘ch vlivÛ inbrídingové deprese, a tak
dfiíve nebo pozdûji takové plemeno zanikne.
Kriticky je dnes na tom napfiíklad plemeno
nûmeckého ostnosrstého ohafie, italského
volpina a dal‰ích. Známe i mnoho plemen
psÛ, která jiÏ právû z tûchto pfiíãin zanikla.

JAK TAKOVOU SITUACI
ODDÁLIT, P¤ÍPADNù 
VÒBEC NEP¤IPUSTIT
A PLEMENO ZACHRÁNIT?
Pfiedev‰ím, je jiná situace u málopoãetného
plemene, které je roz‰ífiené v fiadû zemí a je
celosvûtovû málopoãetné. Zde je tfieba velmi
‰irokou mezinárodní spolupráci, mezinárod-
ní pfiístupnost do registrÛ plemenn˘ch knih
a v˘mûny v‰ech dostupn˘ch informací o kva-
litû plemene. Z tûchto informací hrají nejdÛ-
leÏitûj‰í roli údaje o v˘skytu dûdiãn˘ch cho-
rob a defektÛ. Pokud je v‰ak málopoãetné
plemeno roz‰ífiené pfiedev‰ím v jedné zemi,
jako je tomu vût‰inou u národních plemen
psÛ a plemen ‰lechtûn˘ch, pak je situace po-
nûkud snadnûj‰í. Zásadní prioritou v tomto
pfiípadû je zavedení fiízeného chovu a uplat-

nûní nûkter˘ch chovatelsk˘ch zásad, jako
jsou:
� vyuÏití kaÏdého chovného psa (samozfiej-
mû pokud poãet chovn˘ch psÛ není vût‰í neÏ
poãet vrhÛ v kalendáfiním roce, ale i pak je
nutné vyuÏít dal‰í rok pfiedev‰ím ty psy, kte-
fií nebyli vyuÏiti roku minulého),
� vyuÏít kaÏdé chovné feny alespoÀ na je-
den vrh ‰tûÀat,
� neprodukovat pfiíli‰ poãetné vrhy (pro-
dejn˘ poãet ‰tûÀat odchovat na co nejvût‰ím
poãtu fen),
� neopakovat stejná krytí, ani kdyÏ jsou
osvûdãená! Produkuje se tím vût‰í poãet pfií-
buzn˘ch jedincÛ. V̆ jimku povolovat pouze
v tûch pfiípadech, kdy jsou ve vrhu jen jedin-
ci jednoho pohlaví nebo cel˘ vrh byl prodán
do zahraniãí a Ïádn˘ jedinec není pouÏiteln˘
do dal‰í reprodukce,
� vyuÏít pfiilití krve pÛvodního nebo pfií-
buzného plemene, pokud se objeví pfiíznaky
inbrídingové deprese a populace plemene jiÏ
nedovoluje jejich odstranûní,
� v chovu postupovat jednotnû! Prosazo-
vání individuálních zájmÛ jednotliv˘ch cho-
vatelÛ, ktefií mají svoje ‰lechtitelské cíle, je
rychlej‰í cestou k zániku plemene.

A nyní si opût v‰echno vysvûtleme na nûko-
lika ãíslech v populaci, která byla uvedena
na poãátku. Uvedli jsme si, Ïe roãní produk-
ci 250 ‰tûÀat s prÛmûrem 4 ‰tûÀata ve vrhu
dá 125 rodiãÛ, coÏ je, v nejlep‰ím pfiípadû,
efektivní velikost populace 125. ZÛstane-li
produkce ‰tûÀat pfiibliÏnû stejná (250 za rok),
pak kaÏd˘m rokem potfiebujeme 125 rodiãÛ
na stejnou produkci ‰tûÀat. Chovní jedinci
zÛstávají v chovu v prÛmûru 4 aÏ 5 let, fiek-
nûme pro snadné poãítání 4 roky, pak bude
tfieba roãnû obnovit ãtvrtinu rodiãÛ, coÏ je
asi 31 psÛ a fen z produkce 250 ‰tûÀat. I kdyÏ
vybereme do chovu více jedincÛ, nebudou
pro chov vyuÏiti, protoÏe by chovatelé ne-
prodali ‰tûÀata. Doplní-li 31 jedincÛ efektiv-
ní velikost populace, je to jen 12,4 procent
z celkového poãtu narozen˘ch ‰tûÀat. Cel-
kem 87,6 procent jedincÛ zÛstane mimo re-
produkci genofondu populace. Ve skuteã-
nosti je v kaÏdé takové populaci stav je‰tû
hor‰í, protoÏe nûktefií psi jsou vyuÏíváni ke
krytí více fen a efektivní velikost populace je
o to men‰í. Pfiíbuzenská vzdálenost jedincÛ

¤ízení chovu psÛ v málopoãetn˘ch populacích
Málopoãetná populace u psÛ je taková populace, 
kdy její efektivní velikost nedosahuje alespoÀ 400 jedincÛ.
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v populace se s kaÏdou generací zmen‰uje se
v‰emi negativními dÛsledky.
Ze strany ãtenáfiÛ je logická námitka, Ïe vyu-
Ïitím tûch nûkolika osvûdãen˘ch psÛ v chovu
se zlep‰í kvalita populace. To jistû ano. Nikdo
v‰ak nedovede odhadnout, jak velká ãást po-
lygenÛ kontrolujících Ïivotnû dÛleÏité funk-
ce organismu se ztratí tím, Ïe dojde k vyrov-
nanosti potomstva následující generace
zmen‰ením pfiíbuzenské vzdálenosti neboli
homogenizaci populace a o to silnûj‰ím pro-
jevÛm inbrídingové deprese. Urãit˘ stupeÀ
heterozygotnosti musí b˘t zachován i v tûch
nejvíce pro‰lechtûn˘ch populacích.
Z praxe ‰lechtûní inbredních linií prasat
v Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky, AV
âR Libûchov, víme, Ïe pfii urãitém pfiekroãe-
ní stupnû pfiíbuzenské plemenitby oba hete-
rozygotní rodiãe v nûkter˘ch genech dali jen
heterozygotní potomstvo a nebyl pozorován
v˘skyt Ïádného, ani dominantního, ani rece-
sivního homozygota. Jako kdyby se pfiíroda
sama bránila pfiíli‰né homozygotnosti. Po
‰esti generacích nejuÏ‰í pfiíbuzenské pleme-
nitby do‰lo k takové homozygotnosti geno-
typÛ, Ïe bylo moÏné transplantovat orgány
mezi sourozenci ve vrhu bez následkÛ imu-
nologické intolerance. Ov‰em inbrídingová
deprese znemoÏnila dal‰í rozmnoÏování je-
dincÛ pro ztrátu projevÛ fiíje u prasnic a ztrá-
tu libida u kancÛ. 
Vyrovnanost plemene ve znacích a vlastnos-
tech plemene je sice Ïádoucí a je cílem kaÏ-
dého chovatele a chovatelského klubu, ale
bez ztráty heterozygotnosti v polygennû
kontrolovan˘ch, Ïivotnû dÛleÏit˘ch funkcích
a vlastnostech, aby nedo‰lo k rÛzn˘m proje-
vÛm inbrídingové deprese. Heteróza (hete-
rózní efekt, heterozygotnost) je vyuÏívána
pfii produkci uÏitkov˘ch kfiíÏencÛ nejrÛznûj-
‰ích druhÛ zvífiat, kde pfiíli‰ nezáleÏí na exte-
riérov˘ch znacích, ale dÛraz je kladen pfiede-
v‰ím ãi jen na produkãní (uÏitkové) schop-
nosti (mnoÏství a kvalita vajec, masa, rych-
lost rÛstu, vyuÏití krmiva a podobnû). Proto
je v praxi chovu hospodáfisk˘ch zvífiat tak
dÛleÏité neustále ‰lechtit a stále hledat nej-
vhodnûj‰í kombinace uÏitkového kfiíÏení, aby
bylo dosaÏeno maximálního ekonomického
a hospodáfiského efektu. 

ZÁVùR:
Málopoãetné populace psÛ nutnû musí mít
fiízen˘ chov na základû národní ãi meziná-
rodní spolupráce v‰ech chovatelÛ s jednot-
n˘m chovatelsk˘m programem a jednot-
n˘m cílem bez jak˘chkoliv jin˘ch indivi-
duálních zájmÛ!
Je v‰ak i zde zcela zfiejmé, Ïe velcí chovatelé,
ktefií mají napfiíklad 80 nebo více fen, jsou
pro plemeno rozhodující. Ti mají jednotn˘
zájem a svÛj cíl a mohou vytvofiit a dále ‰le-

chtit plemeno sami. Tak dodnes pÛsobí vel-
kochovy nûkter˘ch chovatelÛ v Anglii ãi USA
a z jejich chovÛ postupnû vznikají nové rázy,
nové barevné varianty plemene a posléze
i nová plemena. V na‰ich podmínkách, kde
jsou velké chovy spí‰e ojedinûlé, je na cho-
vatelském klubu a jeho ãlenech, jak se dove-
dou dohodnout a jak jsou schopni pochopit
nutnost fiízeného chovu. Není to omezování

chovatelské demokracie, ale respektování
stejn˘ch, pfiedem stanoven˘ch a závaznû do-
hodnut˘ch pravidel.

METODY ASISTOVANÉ
REPRODUKCE
V málopoãetn˘ch populacích, pfii tvorbû
a ‰lechtûní plemene, v liniové plemenitbû
a pfii vyuÏívání psÛ na velké vzdálenosti se
dnes velmi úspû‰nû vyuÏívají metody asi-
stované reprodukce u psÛ. Pro málopoãet-
nou populaci a pro liniovou plemenitbu lze
pouÏívat napfiíklad metodu inseminace hlu-
boce zchlazen˘m semenem psÛ dlouho po
uhynutí psa, kter˘ je dárcem semene. O in-
seminaci samotné jiÏ bylo hovofieno dfiíve
v této sérii pfiíspûvkÛ. Pro málopoãetnou
populaci a pro tvorbu linií v‰ak to má velk˘
v˘znam pfii inseminaci vnuãek, pravnuãek
nebo dal‰ích generací potomkÛ vynikající-
ho plemeníka. Semeno kvalitního psa mÛÏe
b˘t uskladnûno v tekutém dusíku fiadu de-
sítek let. Metoda není známá tak dlouho,
aby bylo moÏné podat o tom objektivní in-
formace. Odhaduje se v‰ak, Ïe asi za 50 let
by se mohla sníÏit pfieÏitelnost spermií
zhruba o polovinu, coÏ by mohlo zname-
nat, Ïe pouÏití dvojnásobné inseminaãní
dávky by mûlo zaruãit stejn˘ v˘sledek. Vyu-
Ïitím této metody je v‰ak záruka, Ïe fena je
v dobû inseminace v optimálním hárání,
zdravá a reprodukce schopná a semeno psa

je pfiedem pfiekontrolováno, Ïe je Ïivotné
a tedy oplození schopné.
Z chovatelského hlediska mÛÏe nûkdo namí-
tat, Ïe nejde o chovatelsk˘ pokrok, kdyÏ je re-
produkován pes, kter˘ Ïil pfied tolika lety. To
v‰echno je v‰ak zaruãeno tím, Ïe je sklado-
váno pro budoucí vyuÏití jen semeno tûch
nejlep‰ích psÛ, a opût je tfieba zdÛraznit, Ïe
to musí b˘t jen takoví jedinci, ktefií jsou
v kontrole dûdiãnosti ovûfieni jako zlep‰ova-
telé populace a nejsou nositelé Ïádn˘ch dû-
diãn˘ch defektÛ a chorob. Takoví jedinci mo-
hou b˘t i zakladatelé linií a chovatelsk˘m cí-
lem je jejich genofond co nejvíce rozmnoÏit
a získat tak ‰ir‰í chovatelskou základnu kva-
litního potomstva.
Víme jiÏ, Ïe nejkvalitnûj‰í semeno je získá-
váno od psÛ ve stáfií 3 aÏ 6 let. Této zku‰e-
nosti je vyuÏíváno napfiíklad ve Francii, kdy
je ‰ampionÛm odebíráno a konzervováno
semeno do banky SCC (Société Centrale Ca-
nine pour l’Amélioration – zastupující kyno-
logické organizace Francie v FCI). AÏ je po
pfiirozené plemenitbû zji‰tûno a kontrolou
dûdiãnosti ovûfieno, Ïe potomstvo tûchto
psÛ je vysoce kvalitní – jsou zlep‰ovatelé po-
pulace, pak je teprve definitivnû rozhodnu-
to o dal‰ím ponechání odebran˘ch dávek se-
mene v bance pro vyuÏití v budoucnosti. Po-
kud se v‰ak dárce semene v chovu neosvûd-
ãí, to znamená, Ïe nedává kvalitní potom-
stvo nebo je nositelem vlohy pro nûkter˘ dû-
diãn˘ defekt nebo dûdiãnou chorobu, je
jeho semeno z banky odstranûno. Tato me-
toda je v souãasné dobû jednou z nejpro-
gresivnûj‰ích chovatelsk˘ch metod vyuÏíva-
n˘ch pfii ‰lechtûní a tvorbû plemen, pfii
ochranû málopoãetn˘ch populací pfied ne-
pfiízniv˘mi vlivy inbrídingové deprese, tvor-
bû linií a podobnû.
U plemen, která jsou roz‰ífiená po celém svû-
tû, je chovatelsky v˘hodnûj‰í importovat nû-
kolik inseminaãních dávek semene od nûko-
lika kvalitních a v reprodukci ovûfien˘ch psÛ
a vyuÏít je k inseminaci nejkvalitnûj‰ích fen
k získání co nejlep‰ího potomstva, neÏ ris-
kovat dovoz jednoho ‰tûnûte i od vynikají-
cích rodiãÛ, ponûvadÏ nikdo nemá záruku,
Ïe z nûj vyroste kvalitní jedinec, kter˘ se v˘-
raznû kladnû prosadí i v reprodukci. Navíc
dovozem nûkolika inseminaãních dávek od
nûkolika kvalitních psÛ ze zahraniãí je zaji‰-
tûno roz‰ífiení populace o geneticky nepfií-
buzné jedince, které je moÏné úspû‰nû vyuÏit
v reprodukci dal‰ích generací. Tím je zaji‰tûn
dal‰í kvalitní chov plemene a pfii vhodné or-
ganizaci chovu i jeho dal‰í roz‰ífiení bez vy-
sok˘ch nákladÛ na dal‰í importy. Ov‰em tûm
nelze bránit ani v budoucnosti, ponûvadÏ
jsou pro málopoãetnou populaci zárukou
roz‰ífiení genofondu a zvût‰ením pfiíbuzen-
ské vzdálenosti jedincÛ. �
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