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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 39.

ing. Jaromír Dostál, DrSc.

J
ak jsme si jiÏ vysvûtlili v pfiedcházejících
kapitolách, exteriérové znaky jsou kon-
trolovány jedním nebo nûkolika málo

geny. Exteriérové vady a nedostatky jsou pak
vût‰inou v˘sledkem pÛsobení jen jedné ale-
ly, která vznikla mutací pÛvodního genu.
Pracovní vlastnosti jsou kontrolované poly-
gennû (více geny), a proto je kontrola dûdiã-
nosti pracovních vloh sloÏitûj‰í. To je dÛvo-
dem, Ïe se kontrola dûdiãnosti ãasto sou-
stfiedí jen na exteriérové znaky i u pracov-
ních plemen psÛ, i kdyÏ by tomu mûlo b˘t
právû naopak.
Jednoduchou a úãinnou kontrolu dûdiã-
nosti exteriérov˘ch znakÛ mÛÏeme dûlat
podle v˘sledkÛ napfiíklad kontroly vrhÛ,
pfiejímky ‰tûÀat, bonitací, jarních svodÛ lo-
veck˘ch psÛ, posuzování mlad˘ch psÛ,
eventuálnû i hodnocení na v˘stavách. Hod-
nocení na v˘stavách v‰ak nepostihne exte-
riérové nedostatky tûch psÛ a fen, ktefií pro

vyluãující vady na v˘stavy nepfiijdou. Proto
jsou v˘sledky kontroly dûdiãnosti exterié-
rov˘ch znakÛ poãítané z posuzování na v˘-
stavách zatíÏeny znaãnou chybovostí. Úãe-
lem kaÏdého posuzování je pfiedev‰ím zís-
kat v˘sledky co nejvût‰í ãásti populace za
konkrétní období, napfiíklad za období jed-
noho kalendáfiního roku, a postihnout ex-
teriérové znaky co nejobjektivnûji, zejmé-
na ty, kde plemeno vykazuje urãitou varia-
bilitu. Napfiíklad budeme sledovat skus
zfiejmû u v‰ech plemen, ale u plemen bez
znakÛ hrubosrst˘ch nebudeme samozfiej-
mû tyto znaky sledovat. Je-li dÛleÏité sledo-
vat napfiíklad v˘skyt fontanely, zamûfiíme
se na její sledování v co nejniÏ‰ím stáfií, tfie-
ba jiÏ u ‰tûÀat v dobû kojení, aby nám nû-
která tato vada neunikla a podobnû. 
Pfii zpracování zji‰tûn˘ch údajÛ nejprve
provedeme bûÏnou sumarizaci zji‰tûn˘ch
dat podle záznamÛ a roztfiídûní dat po mat-

kách a po otcích tak, jak je to uvedeno v ta-
bulce 1. Takovou statistiku dûlá mnoho
chovatelsk˘ch klubÛ. U ní obvykle celé
zpracování dat konãí, i kdyÏ to nedává uce-
len˘ a jednoduch˘ pfiehled. Pfiíklad v tabul-
ce 1 je z hodnocení jarních svodÛ ãesk˘ch
fouskÛ v roce 2004, kdy jsou posouzeni
v‰ichni pfiedvedení jedinci ve stáfií 6 aÏ 18
mûsícÛ. âím je hodnocena vût‰í ãást takové
populace a pokud moÏno celé vrhy ‰tûÀat,
tím je odhad plemenné hodnoty psÛ a fen
v˘znamnûj‰í. U psÛ i u fen lze tyto statis-
tické souhrny kumulovat za jednotlivá ob-
dobí, coÏ je sice více práce, ale v˘sledek
dává pfiesnûj‰í údaje o plemenné hodnotû –
genofondu psa i feny. Je to v˘znamné ze-
jména u tûch jedincÛ, kdy máme v jednom
sledovaném období jen málo údajÛ. Je jistû
kaÏdému zcela zfiejmé, Ïe v˘sledky odhadu
plemenné hodnoty feny z v˘sledkÛ jedno-
ho vrhu jsou nepfiesné, ponûvadÏ polovi-
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nu genofondu kaÏdého ‰tûnûte tvofií ta
ãást, kterou získalo od otce, a druhou po-
lovinu od matky. Pochází-li vrh ‰tûÀat po
vynikajícím otci, znaãnû to nadhodnotí od-
had plemenné hodnoty matky. Naopak má
-li matka nízkou plemennou hodnotu (je-li
napfiíklad nositelkou vlohy pro vyuãující
vady, jako je nestandardní zbarvení, ne-
standardní osrstûní, pfiedkus, podkus, en-
tropium, ektropium, kryptorchismus a po-
dobnû), v˘sledky sníÏí i plemennou hodno-
tu psa. Je to proto, Ïe v‰echny hodnoty jed-
notliv˘ch psÛ a fen jsou srovnávány s prÛ-
mûry celé hodnocené populace sledova-
n˘ch psÛ a fen s tím, Ïe hodnocen˘ jedinec
je potom zlep‰ovatelem nebo zhor‰ovate-
lem plemene.
Statistické souhrny jsou dále zpracovány tak,
Ïe je kaÏd˘ znak váÏen pfiedem stanovenou
hodnotou 0 aÏ 1000. Hodnotou „0“ je váÏen
znak Ïádoucí, protoÏe ten není pfiedmûtem
selekce. Naproti tomu znaky pro dal‰í repro-
dukci vyluãující (jako je jiÏ zmínûné nestan-
dardní zbarvení, nestandardní osrstûní, pfied-
kus, podkus, entropium, ektropium, kryp-
torchismus a podobnû) jsou pro dal‰í chov
neÏádoucí, a proto jsou váÏeny hodnotou

1000. Vady a nedostatky, které jen sniÏují
hodnoceni na v˘stavách ãi nejsou z hlediska
dal‰ího chovu tak v˘znamné, jsou váÏeny
hodnotami 100 aÏ 900. Hodnoty selekce jsou
tak vysoké proto, Ïe pfii poãítání prÛmûrÛ
vrhÛ, prÛmûrÛ potomstva jednotliv˘ch psÛ
a celkové hodnoty jedince jiÏ nemusíme pra-

covat s ãísly za desetinnou
ãárkou.
U kaÏdého plemene si mÛ-
Ïeme stanovit jiné hodnoty
selekce a podle toho, co je
pro konkrétní plemeno dÛ-
leÏité sledovat, si mÛÏeme
zvolit i jiné znaky. Pfiíklad
stanovení hodnot selekce
u ãesk˘ch fouskÛ pro jed-
notlivé znaky hodnocené
na jarních svodech je uve-
den v tabulce 2.

Vynásobením statistick˘ch
v˘sledkÛ z tabulky 1 hodno-
tami selekce z tabulky 2
a vypoãítáním prÛmûrÛ po-
pulace ve znaku a prÛmûr-
né celkové hodnoty popula-
ce dostaneme v˘sledné hod-
nocení vahou selekce, které
je uvedeno v tabulce 3.
Taková kontrola dûdiãnosti
a odhad plemenné hodnoty
je objektivní. Má v‰ak v˘-
znam pro ‰lechtûní popula-
ce jen tehdy, pokud stano-
vené hodnoty selekce nebu-
deme kaÏd˘m rokem mûnit.
Jen kdyÏ tyto hodnoty dodr-
Ïíme po nûkolik let, mÛÏe-
me porovnávat v˘sledky
mezi sebou a sledovat cho-
vatelsk˘ pokrok – úspûch

na‰í ‰lechtitelské práce v exteriéru na‰eho
plemene. Pokud se pro zmûnu pfiece jen roz-
hodneme, je tfieba pfiepoãítat jiÏ dfiíve získa-
né v˘sledky, aby bylo srovnání porovnatelné.
Pozornost vûnujeme zejména tûm hodno-
tám, které jsou u jednotliv˘ch psÛ napfiíklad
více neÏ trojnásobné, neÏ je prÛmûr popula-
ce. Takové jedince jiÏ povaÏujeme v daném
znaku za zhor‰ovatele plemene. A jedince,
ktefií dosahují celkové hodnoty více neÏ troj-
násobnû vy‰‰í, neÏ je prÛmûr populace, jiÏ
mÛÏeme povaÏovat za neÏádoucí pro dal‰í
vyuÏití v chovu.
Není tfieba se pfiíli‰ divit, Ïe hodnoty se bu-
dou pro jednotlivé psy li‰it rok od roku. KaÏ-
d˘m rokem jsou kryty jiné feny a i pfii opa-
kovaném krytí je vûcí urãité genetické náho-
dy, jaké potomstvo vznikne. Hned v prvních
pfiíspûvcích jsme si vysvûtlili, kolik je jiÏ moÏ-
ností genetické variability na úrovni chro-
mozomÛ pfii vzniku pohlavních bunûk psa
a feny (gamet) a jak velkou náhodou je, kte-
rá ze spermií psa se uplatní pfii oplození va-
jíãka feny. Nemá-li v‰ak pes ani fena neÏá-
doucí vlohy ve svém genotypu, nemohou dát
vyloÏenû ‰patné potomstvo. PfiipomeÀme si
zásadu, Ïe VE KVALITNÍM FENOTYPU NE-
MÒÎE B¯T ·PATN¯ GENOTYP. A o nic ji-
ného v kontrole dûdiãnosti nejde neÏ o po-
znání genotypÛ kvalitních od tûch hor‰ích
a ‰patn˘ch, tedy o odhad plemenné hodnoty,
jeÏ nám ukáÏe, ktefií jedinci jsou zlep‰ovate-
lé populace plemene, ktefií jsou ti prÛmûrní
a ktefií jsou zhor‰ovatelé. I na‰i pfiedchÛdci,
ktefií vytvofiili tak velké mnoÏství rÛzn˘ch
plemen, to umûli, ale ti plemeno tvofiili vût-
‰inou sami a o v‰ech odchovech mûli doko-
nal˘ pfiehled. To je dnes, kdy je chovatelství
koníãkem na mezinárodní úrovni, velmi slo-
Ïité, ne-li pro fiadu chovatelÛ nemoÏné. Jak
s tûmito v˘sledky prakticky chovatelsky pra-
covat a jak je vyuÏít aÏ zase pfií‰tû. �
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Tabulka 2. 
Hodnoty selekce u ãesk˘ch fouskÛ pro
jednotlivé znaky hodnocené na jarních
svodech:
Typ: V˘‰ka:
typick˘ 0 podstandardní 500
netypick˘ 1000 standardní 0
nevyjádfien˘ 400 nadstandardní 500

Oko: Zbarvení:
jednobarevn˘ 0 tmavé 0
vícebarevn˘ 0 hnûdé 0
nestandardní 1000 svûtlehnûdé 100

svûtlé 200
Kostra: dravãí 1000
silná 300
stfiední 0 Ucho:
slabá 500 normální 0

vadné 1000
Chrup:
úpln˘ 0 âenich:
neúpln˘ 1000 normální 0
nevyvinut˘ 200 nedostatek pigm.
1000

Skus: Znaky:
nÛÏkov˘ 0 v˘razné
0
kle‰Èov˘ 200 nev˘razné 400
pfied-/podkus 1000 chybí 900
nepravideln˘ 500

Osrstûní: Hrubé vady:
standardní 0 en-/ektropium 1000
nestandardní kr./dl.1000 kryptorchismus 1000

anomálie prutu 1000
Povaha: roz‰tûp    1000
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