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HODNOCENÍ VAHOU SELEKCE
A JAK TYTO V¯SLEDKY VYUÎÍT
V CHOVATELSKÉ PRAXI
Jak vypl˘vá z tabulky 3 (SP 03/05), prÛmûrná
hodnota váhy selekce v populaci ãesk˘ch
fouskÛ v roce 2004 byla 373. NiÏ‰í neÏ tuto
hodnotu mají psi Don z Ventova dvora (66),
Trik z Podleska (160), Cyr Strkov (231), Borek
Panva (235) a jen málo pod prÛmûrem je
i pes Alan z Vãelínského lesa (326). Psa Don
z Ventova dvora, kter˘ má hodnotu váhy se-
lekce 66, mÛÏeme povaÏovat za prokazatel-
ného zlep‰ovatele populace, protoÏe jen
u nûj ani trojnásobek této hodnoty nedosa-
huje prÛmûru populace. Z dal‰ích hodnoce-
n˘ch psÛ je nûco málo pod prÛmûrem po-
pulace Golf z Hvízdalky (381) a dále Dar
z Tiské hájenky (492), Nero od Tû‰ínovsk˘ch
bukÛ (507), Mar ze V‰estar (569), Ben Bohe-
mia Karlín (614) a Grif od Tû‰ínovsk˘ch
bukÛ (889). Jak je vidût, ani ten poslední,
Grif od Tû‰ínovsk˘ch bukÛ, nemá hodnotu
selekce ve v˘‰i trojnásobku prÛmûru, takÏe je
sice zhor‰ovatelem populace, ale nemusíme
jej z chovu vyfiazovat. 
Porovnáme-li v‰ak podrobnû v˘sledky v jed-
notliv˘ch sledovan˘ch znacích, pak první dva
hodnocení psi (Don z Ventova dvora a Trik
z Podleska) nejsou zhor‰ovatelé populace

v Ïádném z nich. Tfietí v pofiadí, Cyr Strkov,
dává ponûkud více hrub˘ch vad u potom-
stva (ektropium u jednoho potomka), a je
tedy pro tuto vadu nositelem vlohy.
Potomstvo psa Borek Panva je prÛmûrn˘m
v hodnocení chrupu (chudozubosti). Chu-
dozubost byla rovnûÏ pozorována u potom-
stva dal‰ích psÛ. Nejhor‰ího v˘sledku ve
chrupu dosáhlo potomstvo psa Grif od Tû‰í-
novsk˘ch bukÛ (556) a Dar z Tiské hájenky
(167). Tito jsou zhor‰ovatelé populace ães-
k˘ch fouskÛ ve chrupu. Obûma tûmto psÛm
a fenám-matkám chudozub˘ch potomkÛ
mÛÏeme do chovn˘ch karet udûlat poznám-
ku, Ïe jsou nositelé vlohy pro chudozubost. 
Pokraãujme v‰ak v dal‰ích úvahách. Pro dal-
‰í chov jsou u ãesk˘ch fouskÛ vybíráni jen je-
dinci (psi i feny) plnochrupí. To znamená, Ïe
i po psech Grif od Te‰ínovsk˘ch bukÛ a Dar
z Tiské hájenky budou zafiazeni do chovu
nûktefií plnochrupí potomci splÀující toto
a dal‰í kriteria zafiazení do chovu. ProtoÏe
v‰ak mohou b˘t nositeli vlohy pro chudozu-
bost podobnû jako jejich otcové, je tfieba pro
nû volit partnery ke krytí z takov˘ch vrhÛ
a z takov˘ch potomkÛ jin˘ch psÛ a fen, kde
jejich sourozenci a polosourozenci chudo-
zubost nemûli. Nûkdy je to tûÏké, nûkdy se
nepovede odchov bez vady ani pfii nejpozor-

nûj‰ím krytí, protoÏe mÛÏe b˘t vybrán part-
ner ke krytí – nositel vlohy, o kterém se ani
neví, Ïe nositelem vlohy pro chudozubost je
nebo mÛÏe b˘t. Jak jiÏ víme, recesivní vlohy
mohou zÛstat utajené (nemusí se projevit)
i pût generací za sebou. Proto jsou recesivní.
Pfii nízké frekvenci v˘skytu neÏádoucího zna-
ku kontrolovaného recesivní vlohou se to
mÛÏe kdykoliv pfiihodit. Vyskytuje-li se na-
pfiíklad chudozubost u 5 % potomstva ães-
k˘ch fouskÛ, pak dal‰ích 34 % potomkÛ jsou
nositelé vlohy (viz pfiíspûvek 31). To zname-
ná, Ïe nositelé vlohy jsou urãitû i mezi tûmi
potomky, kde chudozubost nebyla pozoro-
vána.
To v‰ak není jedin˘ závûr, kter˘ z tûchto v˘-
sledkÛ vypl˘vá. Na oba psy, (Grif od Tû‰í-
novsk˘ch bukÛ a Dar z Tiské hájenky) nepo-
vedeme v budoucnosti pfiíbuzenskou pleme-
nitbu, ani tu vzdálenou. Víme, Ïe pfiíbuzen-
skou plemenitbou upevÀujeme v populaci
znaky a vlastnosti. Pokud bychom toto pfie-
hlédli, pfiíbuzenskou plemenitbou na oba
z tûchto psÛ bychom upevÀovali i chudozu-
bost v populaci ãesk˘ch fouskÛ. A to tím
více, ãím bliÏ‰í pfiíbuzenskou plemenitbu by-
chom provedli.
Alan z Vãelínského lesa mûl hodnoceno 23
potomkÛ pocházejících z pûti vrhÛ. V hod-
nocení osrstûní bylo jeho potomstvo hodno-
ceno jako v˘raznû podprÛmûrné v populaci
ãesk˘ch fouskÛ v roce 2004. Podíváme-li se
do tabulky 1 v minulém pfiíspûvku, je to pro-
to, Ïe mûl dva potomky osrstûné nestan-
dardní krátkou srstí. MÛÏe se to zdát na prv-
ní pohled velmi málo. Zvlá‰tû kdyÏ je to jen
po jednom ‰tûnûti u dvou fen, Monny
z Chlápãeny a Lena z Bfiezové hráze. Ale
i toto málo dokazuje, Ïe jak jejich otec Alan
z Vãelínského lesa, tak i obû dvû matky, Mon-
ny z Chlápãeny a Lena z Bfiezové hráze, jsou
nositeli vlohy pro krátké osrstûní. To je úplnû
jasné a neodvratné. V‰em mÛÏeme tuto po-
známku do chovn˘ch karet zapsat a vyuÏívat
v chovu. Naproti tomu dal‰í tfii feny, které
mûly potomstvo po Alanovi hodnocené jako
standardní v osrstûní, mÛÏeme zatím pova-
Ïovat jako prosté vlohy pro krátké osrstûní.
ProtoÏe v‰ak jde opût o recesivní vlohu, kte-
rá mÛÏe zÛstat utajena, nejsou v˘sledky hod-
nocení jejich potomstva tak pfiesvûdãivé jako
u Monny a Leny. Ani Alan z Vãelínského lesa
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u ãesk˘ch fouskÛ vyskytuje jen zfiídka
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není psem, na kterého bychom v budouc-
nosti mohli vést pfiíbuzenskou plemenitbu.
Nestandardní krátké osrstûní se vyskytuje jen
u 1 % ãesk˘ch fouskÛ. Ale to dává teoretick˘
pfiedpoklad 18 % v˘skytu heterozygotÛ – no-
sitelÛ vlohy pro krátké, nestandardní osrstû-
ní v populaci. A tak ani tak mal˘ v˘skyt nelze
z chovatelského hlediska jen tak pfiehléd-
nout nebo podcenit.
Podobnû postupujeme i u dal‰ích sledova-
n˘ch znakÛ. Do chovn˘ch karet psÛ i fen si
mÛÏeme udûlat o tûchto skuteãnostech
poznámky a pfii v˘bûru vhodného psa ke
krytí konkrétní feny tyto poznámky zo-
hledÀujeme.

SLEDOVÁNÍ LYSIVOSTI
Jak postupovat prakticky pfii v˘bûru vhod-
n˘ch partnerÛ ke krytí si uvedeme na násle-
dujícím pfiíkladu. Jde o sledování vlohy pro
lysivost u ãesk˘ch fouskÛ a zohlednûní tûch-
to poznatkÛ v chovu.
U ãesk˘ch fouskÛ se pravidelnû sleduje stav
osrstûní chovn˘ch psÛ v jarním období
u v‰ech chovn˘ch psÛ a u fen v dobû kojení
‰tûÀat. Jedinec, kter˘ trpí pfii hodnocení sta-
vu osrstûní lysivostí, je jednak z dal‰ího
chovu vyfiazen a do chovné karty se mu za-
pí‰e poznámka „L/L“. Znamená to, Ïe je ho-
mozygot pro v˘skat lysivosti. Samozfiejmû
a logicky následuje oznaãení nositelÛ vlohy
pro lysivost s oznaãením „L“ u v‰ech jeho
potomkÛ a u obou jeho rodiãÛ. Tito v‰ichni
jsou nositelé vlohy prokazatelnû! (V rodo-
kmenu vrhu „X“ byla lysivost pozorována
u psa Cvit z Mûtické tvrze, proto má po-

známku „L/L“ a oba jeho rodiãe – otec Gary
z Poloudûlí a matka Dita od Barochu – mají
poznámku „L“, protoÏe jsou nositelé vlohy,
stejnû jako jeho syn Pardál ze StráÏného.)
Toto oznaãení se doplÀuje prÛbûÏnû do
v‰ech chovn˘ch karet v‰ech psÛ a fen v cho-
vu pÛsobících, kde se vyfiazen˘ jedinec a no-
sitelé vlohy vyskytují. Pfii zafiazení mladého
psa a mladé feny do chovu se do jejich
chovn˘ch karet také ihned doplní v‰echny
známé údaje. Pfii v˘bûru vhodného psa ke
krytí feny se pak tyto údaje zvaÏují tak, aby-
chom dostali potomstvo v dal‰í generaci
zdravé, lysivosti prosté.
Chovná základna psÛ a fen u ãesk˘ch fouskÛ
nedovoluje radikálnûj‰í fie‰ení, které by cel˘
proces selekce lysivosti urychlilo, to je vyfia-
zení z chovu v‰ech potomkÛ lysivostí trpí-
cích rodiãÛ – nositelÛ vlohy. U nûkter˘ch ães-
k˘ch fouskÛ se lysivost vyskytne aÏ ve vy‰‰ím
stáfií, kdy jiÏ zanechali mnoho potomkÛ, ãas-
to i chovn˘ch psÛ a fen, ktefií jsou pak nosi-
telé vlohy pro lysivost. Pfii vhodnû vedené
plemenitbû se i po takov˘ch jedincích dá od-
chovat zdravé a lysivosti prosté potomstvo.
Nesmejí se v‰ak dûlat chyby!
Pfiíklad vhodnû vedené plemenitby je uve-
den v rodokmenu vrhu „X“. Jde zde o vyuÏi-
tí pfiíbuzenské plemenitby na psa Alan ze
Zábeãviska a fenu Axa ze ·imárníku, ktefií
lysivostí netrpûli a ani jejich rodiãe nebyli
nositelé vlohy pro lysivost. Na pravé stranû
rodokmenu jsou fiímsk˘mi ãíslicemi oznaãe-
ny linie, kam byli psi ãtvrté generace pfiedkÛ
zafiazeni, a je vidût, Ïe tento vrh zcela odpo-
vídá i tûmto zásadám.

Naproti tomu zcela nevhodná plemenitba
byla pouÏita u vrhu „Y“. Pes Argo z Vejrova
byl vyfiazen z chovu pro lysivost, stejnû jako
otec a otec jeho otce. Pfiesto na nûj byla ve-
dena pfiíbuzenská plemenitba na dvû volné
generace, tedy velmi blízká pfiíbuzenská
plemenitba. Navíc jeden z dûdÛ tohoto
vrhu trpûl lysivostí a v‰ichni tfii dal‰í dûdo-
vé jsou nositelé vlohy. Pro dal‰í chov jsou
zejména psi, ale i feny z tohoto vrhu neper-
spektivní. Opût si pfiipomeÀme, Ïe pfiíbu-
zenskou plemenitbou upevÀujeme v popu-
laci znaky a vlastnosti, jak ty Ïádoucí, tak
také ty neÏádoucí. Oboje stejn˘m dílem. Ta-
kov˘m vrhem byla upevnûna lysivost! Tako-
v˘ vrh je typick˘m pfiíkladem liniové ple-
menitby na lysivost! Takov˘ vrh nemûl ni-
kdy vzniknout! Podobnû by nemûl nikdy
vzniknout ani Ïádn˘ jin˘ vrh ‰tûÀat u Ïád-
ného plemene psÛ, kde je vedena selekce
na kter˘koliv neÏádoucí exteriérov˘ znak,
neÏádoucí vlastnost nebo neÏádoucí dûdiã-
nou chorobu. Kdo nedovede takto genetic-
ky uvaÏovat, ten aÈ o chovu nerozhoduje!
Na‰i pfiedkové to umûli. Mûli chovatelsk˘
cit, mûli smysl pro selekci a nechali nám to-
lik krásn˘ch a u‰lechtil˘ch plemen zvífiat.
V duchu jejich odkazu proto vyuÏívejme
v‰ech dne‰ních znalostí k tomu, abychom
odchovávali co nejlep‰í potomstvo.

OTÁZKY:
Kolik je hodnota Fx vrhu „X“?
Fx = 9,37 %.
Kolik je hodnota Fx vrhu „Y“?
Fx = 3,12 %.
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Poznámka: 
Lysivost je recesivnû kontrolovaná dûdiãná choroba. Pro oznaãení vlohy pro ni by mûlo b˘t správnû pouÏito malé písmeno „l“. 
To se v‰ak plete s oznaãením linie I. Proto bylo zámûrnû pouÏito velké písmeno „L“. Praktickému vyuÏití pro potfieby chovu to nevadí.
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