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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 38.
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Víme jiÏ, Ïe genotypovou hodnotu psa ãi
feny odhadujeme podle tûchto údajÛ:
� plemenná hodnota pfiedkÛ,
� vlastní uÏitková a chovná hodnota jedince,
� uÏitková a plemenná hodnota jeho vlast-
ních sourozencÛ,
� uÏitková, pfiípadnû plemenná hodnota
jeho vlastního potomstva.

Vlastní uÏitkovou a chovnou hodnotu jedin-
ce udávají jeho vlastní v˘sledky na v˘stavách,
na zkou‰kách, pfiípadnû v˘sledky veterinár-
ních vy‰etfiení na sledované dûdiãné choroby
a defekty. Je to tedy jednoduché, pomûrnû
pfiesné, je to fenotypová hodnota jedince.
KaÏd˘ pes ãi fena slouÏí jako spoleãník ãlo-
vûka. Nûktefií hlídají, jiní se chovají pro po-
tfieby myslivosti nebo hledají drogy a po-
dobnû – jsou pro ãlovûka uÏiteãní – mají uÏit-
kovou hodnotu. Pokud je tato uÏitková hod-
nota mûfiitelná body na zkou‰kách, jsou v˘-
sledky zkou‰ek ukazatelem této uÏitkové
hodnoty. KdyÏ pes a fena splní poÏadavky
na zafiazení do reprodukce, splnili poÏadavek
na exteriér absolvováním v˘stavy, pfiípadnû
bonitace, u pracovních plemen úspû‰nû ab-
solvovali poÏadované ãi vy‰‰í zkou‰ky a u nû-
kter˘ch plemen je‰tû navíc splÀují kritéria
zdraví, jsou zafiazeni do chovu – mají vy‰‰í
hodnotu chovnou. Ov‰em i chovná hodnota
málo vypovídá o jejich vlastním genotypu.
Jen snad obecnû to, co bylo jiÏ také fieãeno,
Ïe „jedinec vynikajícího fenotypu nemÛÏe
mít ‰patn˘ genotyp“. MÛÏeme dále filozofo-
vat, Ïe jedinec ‰patného fenotypu nebude
mít asi vynikající genotyp. Ale pozor! Pokud
Ïil jedinec vynikajícího genotypu ve ‰pat-
n˘ch podmínkách, nebude mít nikdy vyni-
kající fenotyp, nebude z nûj nikdy ‰ampion.
Víme pfiece, Ïe huben˘ a podvyÏiven˘ jedinec
nemÛÏe b˘t vítûzem v˘stavy ani pravdûpo-
dobnû nezvítûzí na Ïádn˘ch zkou‰kách ãi
soutûÏích. Pfiesto v‰ak tyto úvahy zcela jasnû
podporují chovatelskou praxi, kdy jsou vybí-
ráni do chovu jen ti nejlep‰í a nejúspû‰nûj‰í
jedinci, pfiípadnû jen ti, ktefií splÀují stano-
vená kritéria chovatelského klubu pro zafia-
zení psÛ a fen do reprodukce. 
Splní-li pes ãi fena tato kritéria, je to vût‰i-

nou to, co mu staãí na cel˘ dal‰í Ïivot. V cho-
vu je vyuÏíván, pes podle zájmu chovatelÛ
a fena podle pfiání chovatele. V takovém pfií-
padû jde o velmi primitivní chovatelskou me-
todu, jejíÏ podstatou je jen negativní selekce.
Ti jedinci, ktefií nesplní stanovená kritéria
pro v˘bûr do chovu, nejsou do reprodukce
zafiazeni. Je-li chovn˘ch jedincÛ pfiíli‰ mno-
ho, pak se v˘bor chovatelského klubu napfií-
klad rozhodne pro zpfiísnûní podmínek
a klub na nûkteré úrovni (v˘bor klubu, ãlen-
ská schÛze, konference klubu) rozhod-
neo zmûnû podmínek tím, Ïe do chovu po-
Ïaduje jen hodnocení na klubové v˘stavû
a ne na jakékoliv, ãi pro psy jen hodnocení
„v˘born˘“ a ne jen „velmi dobr˘“, ãi jen tako-
v˘ nebo onak˘ v˘sledek na zkou‰kách a po-
dobnû. V‰ichni jsou spokojeni, protoÏe jsou
nároãnûj‰í a oãekávají zkvalitnûní populace
plemene, lep‰í odchovy ‰tûÀat, lep‰í úspûchy
na v˘stavách a zkou‰kách, vût‰í úspûch
v konkurenci ostatních plemen psÛ. To v‰ak
zklame jejich pfiedpoklady!
Selekce chovn˘ch jedincÛ by v‰ak mûla b˘t
genotypová, to znamená, Ïe bychom mûli
u psÛ a fen vyuÏívan˘ch v reprodukci doká-
zat co nejlépe odhadnout jejich genotypo-
vou hodnotu - jejich plemennou hodnotu. A lo-
gicky pak musí následovat i umûní vyuÏít to-
hoto odhadu vhodnou kombinací znakÛ
a vlastností psÛ a fen k produkci co nejkva-
litnûj‰ího potomstva. K odhadu genotypu

jednotliv˘ch psÛ a fen nám nejlépe slouÏí
metody kontroly dûdiãnosti. Obecnû lze opût
fiíci, Ïe tyto metody jsou ãásteãnû vyuÏívány
jen nûkter˘mi chovateli a opût jen ne zcela
dokonale. Je logické, Ïe zku‰en˘ chovatel ni-
kdy nekryje svoji fenu psem, o kterém ví, Ïe
dává ‰patné potomstvo. A je je‰tû ménû cho-
vatelÛ, ktefií fenu, co jim dala nekvalitní po-
tomstvo, vyfiadí z dal‰ího chovu. Posláním
a úkolem kaÏdého chovatelského klubu by
v‰ak mûlo b˘t zhodnotit celou populaci ple-
mene vhodnou metodou kontroly dûdiãnos-
ti a upravit podle v˘sledkÛ této kontroly vy-
uÏití chovn˘ch psÛ a fen. Ty psy a feny, ktefií
dávají vyloÏenû podprÛmûrné potomstvo,
v chovu omezit, pfiípadnû z chovu vãas vyfia-
dit. Tak pfiejít od selekce negativní na selekci
pozitivní, která zaruãí zkvalitnûní dal‰í gene-
race potomstva a tím celé populace plemene.
Na tûchto metodách není nic nového. Ve
‰lechtûní hospodáfisk˘ch zvífiat jsou doko-
nale propracovány, bûÏnû vyuÏívány a je
s nimi seznámen kaÏd˘ zootechnik. Byly,
jsou a budou hlavní a nejdÛleÏitûj‰í záru-
kou ‰lechtûní plemen. U psÛ jsou neodmys-
litelnou souãástí ‰lechtûní nov˘ch plemen
a zu‰lechÈování v‰ech plemen stávajících.
Znali je a vyuÏívali je na‰i pfiedchÛdci a je
na‰í povinností vyuÏívat je i dnes. MÛÏeme
tyto metody zdokonalovat, ale doposud ne-
umíme vymyslet nic lep‰ího.
V kontrole dûdiãnosti nás zajímají samozfiej-

Hodnota psa a feny

Dûdiãnost neÏádoucích vad u potomstva podle hodnocení na jarních svodech.

jména rodiãÛ (otec/matka) vrhÛ/potomkÛ vady u potomstva
Brit z Václavské doliny 1/6

Draga od Orla chudozubost
kle‰Èov˘ skus
svûtlé oko

Sent Kofienice 3/14
Hana z Mar‰ovsk˘ch strání kryptorchid
Erna ze Seletic 2x chudozubost

nepravideln˘ skus
Ela ze Seletic chudozubost

Erik z Ficáku 2/11
Ila Kofienice chudozubost
Chyra z Kaplanek kryptorchid

Flot z Klokoãky 1/5
Rina z Jeklíku nepravideln˘ skus

podkus

Fery z Husína 1/3
Darja ze ·vihovské skály plachá povaha
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mû znaky a vlastnosti dûdiãné, které budou
dále zpracovávány v‰eobecnû platn˘mi pra-
vidly populaãní genetiky. To znamená, Ïe ne-
budeme sledovat napfiíklad délku kupírova-
ného prutu u ‰tûÀat tûch plemen, kde se je‰-
tû kupírování provádí, nebudeme mûfiit dél-
ku ‰krkavek ani poãítat blechy u ‰tûÀat a ve
v˘konu nebudeme sledovat hodnocení z vo-
dûní na fiemeni. To kvalitu plemene, jeho
pro‰lechtûnost ani úroveÀ v konkurenci
ostatních plemen neurãuje.
Plemenná (genotypová) hodnota psa je vyjá-
dfiena souborem dûdiãn˘ch exteriérov˘ch
znakÛ, pracovních vloh a ukazatelÛ genetic-
kého zdraví pfiedev‰ím pfiedkÛ, sourozencÛ
(pfiípadnû polosourozencÛ) a vlastního po-
tomstva hodnoceného jedince. Pokud byla
provádûna kontrola dûdiãnosti jiÏ dfiíve, hod-
notu pfiedkÛ a sourozencÛ mÛÏeme odhad-
nout pomûrnû snadno. Do chovné karty psa
nebo feny poznamenáme napfiíklad Ïe:
� otec nemûl P1,
� otec mûl krat‰í osrstûní,
� matka trpûla lysivostí pfii kojení,
� DKK: otec A, matka B,
� otec v˘born˘, matka velmi dobrá pro str-
mûj‰í postoj zadních konãetin,
� oba rodiãe mûli vynikající pracovní vlohy,
atd.
Odhad plemenné hodnoty podle sourozen-
cÛ a polosourozencÛ mÛÏeme rovnûÏ uvádût
takto:
� jeden ze sourozencÛ byl kryptorchid,
� dva sourozenci mûli k˘lu,
� u 8 % polosourozencÛ chybûly P1,
� jedin˘ z vrhu 6 ‰tûÀat splnil podmínky pro
zafiazení do chovu,
� dva sourozenci mûli vyluãující podkus,
a podobnû.
V pfiedcházejících kapitolách jsme si jiÏ vy-
svûtlili, co tyto údaje geneticky znamenají.
Víme jiÏ, Ïe pro tyto vady a nedostatky rodi-
ãÛ, sourozencÛ a polosourozencÛ MÒÎE
mít ná‰ jedinec vlohy, protoÏe v‰echny jsou
kontrolovány recesivními alelami. Jako skry-
té vlohy je ná‰ jedinec mÛÏe pfiená‰et do dal-
‰ích generací. Proto je hodnocení psÛ a fen
podle kvality potomstva první a základní me-
todou odhadu plemenné hodnoty, odhadem

genotypu psa i feny. To, co jsme si uvedli
jako vady a nedostatky rodiãÛ, se mÛÏe pro-
jevit u potomstva námi hodnoceného jedin-
ce, a to je potom i dÛkazem, Ïe ná‰ hodno-
cen˘ jedinec je nositelem vlohy pro tyto vady
a nedostatky. Má-li poznamenáno v chovné
kartû, Ïe matka trpûla lysivostí pfii kojení, je
ná‰ jedinec nositelem vlohy pro lysivost a ta
se mÛÏe opût projevit u jeho potomstva pfii
vzájemném krytí s nevhodn˘m jedincem,
také nositelem vlohy pro lysivost. Mûli-li dva
sourozenci vyluãující podkus, má námi hod-
nocen˘ jedinec nejménû dvakrát vût‰í riziko,
Ïe bude nositelem vlohy pro podkus, neÏ Ïe
tímto nositelem nebude. Podobnû je to
i s dal‰ími znaky a vlastnostmi. To v‰echno
jsme si jiÏ dfiíve vysvûtlovali. A pak, je-li ná‰
pes ãi fena ZHOR·OVATELEM POPULACE
PLEMENE, to znamená, je-li jeho ãi její po-
tomstvo v˘raznû a prokazatelnû hor‰í neÏ je
prÛmûr populace, je tfieba uváÏit jeho ãi její
dal‰í vyuÏití v chovu. Je to dÛleÏité proto, Ïe
genotyp takového jedince je podprÛmûrn˘,
nekvalitní, i kdyÏ on sám je tfieba i ‰ampion.
A takové genotypy nechceme reprodukovat
a pfienechávat do dal‰ích generací.
V nûkter˘ch chovatelsk˘ch klubech není kon-
trola dûdiãnosti provádûna vÛbec. Jinde jsou
v˘sledky v˘stav a zkou‰ek zpracovávány pou-
ze statisticky a je o nich chybnû hovofieno
jako o kontrole dûdiãnosti. Kontrola dûdiã-
nosti v‰ak není, kdyÏ je uvádûno napfiíklad:
Hodnocení na v˘stavách v roce XY bylo:

72 % v˘born˘ch,
22 % velmi dobr˘ch,
4,3 % dobr˘ch,
0,6 % vylouãeno, 
1,1 % se na v˘stavy nedostavilo.

Ani podrobnûj‰í statistika není kontrolou
dûdiãnosti, kdy je uvádûno, Ïe:

0,3 % mûlo nestandardní zbarvení,
2 % bylo slabé kostry,
5,3 % neúpln˘ chrup,
1,7 % kle‰Èov˘ skus,
2,3 % podkus,
0,7 % podkus,
1 % nestandardní v˘‰ku,
2,7 % svûtlé oko,
0,7 % ektropium.

RovnûÏtak statisticky zpracované v˘sledky
zkou‰ek nemají v˘znamnou vypovídací
hodnotu v kontrole dûdiãnosti, jako napfií-
klad:
Na PZ ohafiÛ v roce XY uspûlo 201 ohafiÛ.
Z toho bylo hodnoceno:
I. cena – 148, tj. 73,6 %,
II. cena – 42, tj. 20,9 %,
III. cena – 3, tj. 1,5 %,
neuspûlo 8 – tj. 4 %.

PrÛmûrné známky z disciplín byly následu-
jící:
nos 3,42,
hledání 3,28,
vystavování 3,32,
voda 2,56,
poslu‰nost 3,01.

Lep‰í vypovídací hodnotu o dûdiãnosti nû-
kter˘ch neÏádoucích vad potomstva má na-
pfiíklad hodnocení na jarních svodech, kdy
jsou v˘sledky zpracovány a tfiídûny podle ro-
diãÛ. Nev˘hodou takto zpracovan˘ch v˘sled-
kÛ je jen to, Ïe nelze snadno srovnat v˘sled-
ky hodnocení potomstva jednotliv˘ch psÛ
a fen s prÛmûrem populace a mezi sebou,
takÏe nelze na první pohled zjistit, kter˘
z nich je ve skuteãnosti zlep‰ovatelem po-
pulace, kter˘ je zhor‰ovatelem populace
a jak je moÏné vyuÏít v˘sledkÛ ke zkvalitnûní
v˘bûru rodiãovsk˘ch párÛ v následujícím ob-
dobí. Nelze ani objektivnû v˘sledky zhodno-
tit tak, abychom mohli vyuÏít progresivní se-
lekce, to znamená, aby se prokazatelní zhor-
‰ovatelé populace mohli omezit v reproduk-
ci, pfiípadnû je z reprodukce vyfiadit.
Podobnû jsou v nûkter˘ch klubech hodnoce-
ny i v˘kony loveck˘ch psÛ na rÛzn˘ch zkou‰-
kách se stejn˘m vyuÏitím v kontrole dûdiã-
nosti jako u pfiede‰lého hodnocení exterié-
rov˘ch vad.
I kdyÏ jsou zfiejmé urãité rozdíly v prÛmûr-
ném hodnocení potomstva, nejsou objektiv-
nû vyuÏitelné k úpravû volby rodiãovsk˘ch
párÛ vzhledem k jejich nízké hodnotû koefi-
cientu heritability (h2), coÏ bylo vysvûtleno
rovnûÏ dfiíve. Z tohoto dÛvodu je hodnocení
vloh psÛ a fen v kontrole dûdiãnosti pro ja-
k˘koliv v˘kon, nejen loveck˘, ale u v‰ech pra-
covních plemen psÛ slouÏících k nejrÛznûj-
‰ímu vyuÏití, velmi problematické a velmi
málo objektivní. Pfiesto je to pro ‰lechtûní
v‰ech pracovních plemen nejdÛleÏitûj‰í kri-
térium, protoÏe právû pracovní vlohy urãují
plemeno do skupiny, kam je podle FCI zafia-
zeno a pro kter˘ druh práce je vhodné.
·lechtûní tûchto plemen podle pracovních
vloh je proto znaãnû zdlouhavé a bez jaké-
koliv kontroly vloh u psÛ a fen zafiazovan˘ch
do reprodukce je zcela nemoÏné.
O kontrole dûdiãnosti exteriérov˘ch znakÛ,
podle které mÛÏeme genotyp psa a feny dob-
fie odhadnout, aÏ zase pfií‰tû. �
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Dûdiãnost nûkter˘ch vloh podle hodnocení potomstva na zkou‰kách.
Jméno chovného vrhÛ/ hledání vystavování nos chování po poslu‰nost
psa potomkÛ v˘stfielu
Adam 4/14 3,4 3,7 3,6 4,- 3,8
Alan 2/5 3,8 4,- 4,- 4,- 4,-
Bondy 1/4 3,5 3,5 3,5 3,7 4,-
Cit 3/6 2,8 3,6 2,8 4,- 3,6
Kendy 2/4 3,2 3,2 4,- 4,- 4,-
Mar 2/4 3,7 3,7 4,- 3,2 3,7
Rolf 2/6 3,2 3,2 4,- 4,- 3,8
Salto 1/2 4,- 3,- 4,- 4.- 4,-
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