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LINIOVÁ PLEMENITBA
Zaãneme ponûkud ze‰iroka, ale od zaãátku!
Populace je skupina zvífiat stejného druhu,
nebo v na‰em pfiípadû stejného plemene ãi
barevného rázu, která tvofií rozmnoÏovací
spoleãenství. Musí b˘t alespoÀ tak veliká,
aby se mohla dále rozmnoÏovat bez pouÏití
úzké pfiíbuzenské plemenitby. Efektivní ve-
likost populace u psÛ, jak jiÏ bylo dfiíve vy-
svûtleno, má cca 400 jedincÛ, to je tûch, kte-
fií v daném roce mají potomstvo. Velké po-
pulace, vût‰í neÏ je onûch 400 jedincÛ, lze
dále rozdûlit na men‰í skupiny, subpopula-
ce, které se rozmnoÏují mezi sebou, opût
bez nutnosti pouÏit úzkou pfiíbuzenskou
plemenitbu. V chovu ãistokrevn˘ch zvífiat
tyto subpopulace tvofií linie, které jsou dále
rozmnoÏovány mezi sebou, jsou více ãi
ménû od sebe oddûleny, a tato separace je ve
svém dÛsledku zdrojem jejich charakteris-
tick˘ch znakÛ a vlastností – charakteristic-
k˘ch znakÛ a vlastností linie, odli‰ujících
jednu linii od druhé. Víme jiÏ, Ïe tato sepa-
race není samoúãelná. Je zdrojem potfiebné
variability plemene a usnadÀuje zu‰lechÈo-
vání nejen linie samotné, ale celé populace,
celého plemene. U velmi roz‰ífien˘ch ple-
men po svûtû jsou subpopulace plemene (li-
nie) utvofieny prostorovou izolací tûchto
skupin. Víme napfiíklad, Ïe ponûkud jiné po-
Ïadavky na krátkosrstého ohafie jsou klade-
ny v Argentinû neÏ v Nûmecku (loví se zde
zvûfi v jin˘ch kulturách a jin˘m zpÛsobem),
ale i ve ·panûlsku je tomu jinak neÏ u nás.
Pfiitom jsou to v‰echno krátkosrstí ohafii. Vz-
dálenosti mezi tûmito subpopulacemi jiÏ
dnes nehrají pro reprodukci tak v˘znamnou
roli jako dfiíve, i kdyÏ pfiece jen kaÏd˘ chova-
tel hledá psa ke krytí doma, neÏ aby jel ke
krytí své feny do ·panûlska nebo do Argen-
tiny ãi vyuÏíval inseminace dovezen˘m se-
menem. âas od ãasu se tyto subpopulace
smísí, protoÏe napfiíklad chovatel ze ·panûl-
ska koupí psa u nás a ten je pak ve ·panûl-
sku vyuÏit v chovu. I pfiesto zÛstávají tyto
subpopulace stále oddûlené.
Stane se, Ïe takto rozdûlené subpopulace se
zaãnou od sebe odli‰ovat natolik, Ïe z nich
vznikne nové plemeno. Tak tomu bylo na-
pfiíklad u anglického kokr‰panûla v USA,
kde byl ‰lechtûn v odli‰n˘ch tvarech hlavy,
délce osrstûní a podobnû tak dlouho oddû-

lenû, aÏ z této subpopulace vzniklo nové
plemeno americk˘ kokr‰panûl. Jinak fieãeno,
vznikla nová populace, která se dále roz‰ífii-
la natolik, Ïe byla schopná autoreprodukce
bez pouÏití pfiíli‰ úzké pfiíbuzenské pleme-
nitby. V nedávné dobû bylo FCI uznáno
nové plemeno velk˘ japonsk˘ pes, které také
vzniklo podobnû, oddûlením od plemene
akita inu.
Odli‰nû je tomu u plemene, které není tak
roz‰ífiené po svûtû jako krátkosrst˘ ohafi
nebo anglick˘ kokr‰panûl, pfiípadnû u ple-
mene, které je regenerováno nebo novû
‰lechtûno. Zaãátek tvorby nebo regenerace
plemene je v pouÏití úzké pfiíbuzenské ple-
menitby, protoÏe na zaãátku je vÏdy jen nû-
kolik málo jedincÛ, ktefií odpovídají poÏa-
davkÛm a pfiedstavám jeho tvÛrce ãi rege-
nerátora. Neuspûje-li se s nûkolika v˘chozí-
mi jedinci, zaãne se obvykle znova s jin˘mi.
Je-li zaãátek úspû‰n˘, dojde postupnû k roz-
rodu a populace ãítá ãím dál tím více jedin-
cÛ. Pfii tom se jiÏ úzká pfiíbuzenská pleme-
nitba nevyuÏívá, pfiípadnû ne tak ãasto. Ple-
meno se postupnû rozrÛstá, aÏ je jeho po-
pulace tak velká, Ïe se uzavfie pfied dal‰ím
pouÏitím jiné krve – vyuÏitím jedincÛ pÛ-
vodního plemene nebo jedincÛ bez prÛkazu
pÛvodu, do populace tvofieného plemene.
V této fázi je velkou chybou intenzivnû vyu-
Ïívat v chovu jen tûch nûkolik nejlep‰ích
psÛ. V‰echno, co v˘bûru do reprodukce od-
povídá, co splnilo dané podmínky v˘bûru
do chovu, by v kaÏdém pfiípadû mûlo b˘t
v chovu vyuÏito. Jen takové fiízení chovu za-
ruãí potfiebnou genetickou vzdálenost mezi
jedinci – variabilitu a jen tak je plemeno
hned na poãátku svého vzniku u‰etfieno ne-
pfiízniv˘ch dÛsledkÛ inbrídingové deprese
a v‰ech jejích dÛsledkÛ. Samozfiejmû Ïe nû-
ktefií jedinci jsou vyuÏíváni o nûco ãastûji,
jiní ménû ãasto, nikdy by se v‰ak nemûlo
stát, Ïe by vybraná fena ãi pes vybran˘ do
chovu nezanechal Ïádné potomstvo. Pro-
dukce vût‰iny potomstva jen po jednom ãi
nûkolika ‰ampionech je zárukou toho, Ïe se
po nûjaké dobû bude muset opût pouÏít
krve jiného plemene nebo jedincÛ bez prÛ-
kazu pÛvodu, aby k projevu nepfiízniv˘ch
vlivÛ inbrídingové deprese nedo‰lo. Postu-
puje-li se správnû, genetická vzdálenost
bude mezi jedinci postupnû narÛstat, dal‰í

rozrod plemene bude zaruãen a je moÏné
postupnû dále plemeno zu‰lechÈovat. Bu-
dou vznikat subpopulace jedincÛ podob-
n˘ch znakÛ a vlastností – linie, které jsou zá-
rukou dal‰ího zu‰lechÈovacího pokroku. Li-
nie jsou tedy populace plemene administra-
tivnû rozdûlené na men‰í skupinky – subpo-
pulace, ale vzniklé postupem zu‰lechÈování
plemene. Mohlo by se fiíci samovolnû vznik-
lé po vynikajícím pfiedkovi podle kritérií
kontroly dûdiãnosti ãi po pfiedkovi vynikají-
cího, nadprÛmûrného genotypu, lep‰ího neÏ
mají ostatní, kvalitnûj‰ího, neÏ má ostatní
populace, genotypu, kter˘ je základem té-
mûfi ideálního jedince plemene, témûfi od-
povídajícího standardu, vynikajícího jedince
pracovního, jedince bez vloh pro dûdiãné
choroby a defekty, jedince, kter˘ tfieba nikdy
na v˘stavû ani na zkou‰kách a soutûÏích ne-
zazáfiil ani nevyhrál, jedince, kter˘ není v ni-
ãem ‰ampion. To, co tento vynikající jedinec
dokázal a bylo objektivnû v kontrole dûdiã-
nosti vyhodnoceno, je jen a pouze to, Ïe

DAL NADPRÒMùRNÉ  POTOMSTVO!!!
Jen takov˘ jedinec bude mít v populaci nû-
kolik synÛ, dcer, vnukÛ, vnuãek, pravnukÛ
a pravnuãek a na nûj mÛÏeme vést vzdále-
nou pfiíbuzenskou plemenitbu, napfiíklad na
nejménû dvû volné generace, ale radûji tfii
nebo ãtyfii za úãelem upevnûní jeho znakÛ
a vlastností, které se stanou charakteristic-
k˘mi znaky a vlastnostmi v‰ech jeho pfií-
buzn˘ch, a tedy také charakteristick˘mi zna-
ky a vlastnostmi linie. A takovou linii bude-
me dále zu‰lechÈovat opût vzdálenou pfiíbu-
zenskou plemenitbou na syna, dceru, vnuka,
vnuãku, pravnuka nebo pravnuãku zaklada-
tele linie, tedy ty jeho potomky, ktefií vedou
dále jeho charakteristické znaky a vlastnosti,
a navíc v kontrole dûdiãnosti byli také vy-
hodnoceni jako nadprÛmûrní. Taková ple-
menitba je plemenitbou liniovou.
Je tfieba zdÛraznit, Ïe se nikdo pfiedem ne-
rozhodl, Ïe ten ãi onen pes bude zakladate-
lem linie. To musí vyplynout z v˘sledkÛ kon-
troly dûdiãnosti. Po vyhodnocení celé popu-
lace potomstva kaÏd˘m rokem zjistíme, kte-
r˘ je zlep‰ovatelem a kter˘ proto bude za-
kladatelem linie. âasto to bude pes, kter˘ je
jiÏ dávno po smrti, kdyÏ po nûm bude linie
zaloÏena. V˘jimeãnû mÛÏe b˘t zaloÏena li-
nie po matce, ov‰em takové linie vût‰inou
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neb˘vají perspektivní. Pfiece jen fena nedá za
Ïivot tolik potomkÛ, aby tito mohli b˘t ‰iro-
ce vyuÏíváni v chovu.
V chovech ãistokrevn˘ch plemen hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, která je tfieba dále ‰lechtit pro
uÏitkové kfiíÏení, je vût‰inou povaÏováno za
dostateãné postupné zaloÏení 8 aÏ 10 linií
a ty jsou dále ‰lechtûny liniovou plemenit-
bou. Nûkteré linie bûhem ‰lechtûní zanik-
nou, protoÏe se zjistí, Ïe jsou neproduktivní
a neperspektivní. Zbylí jedinci tûchto linií
jsou z chovu vyfiazeni nebo zafiazeni do linií
jin˘ch a ve ‰lechtûní je pokraãováno dál.
Naproti tomu nûkteré linie se dále rozros-
tou natolik, Ïe je moÏné jejich rozdûlení na
dvû, pfiípadnû pozdûji i na více linií. Zu‰-
lechÈovací proces a selekce uvnitfi velmi po-
ãetné linie na úkor ostatních linií by nemûl
Ïádn˘ smysl, ponûvadÏ variabilita v popula-
ci takové linie je ãasto tak veliká jako v ple-
meni celém. Linie tedy nejsou dogma, ale
dynamické subpopulace, které se rozvíjejí
podle popularity a zájmu o plemeno. Podle
tûchto zku‰eností v chovu zvífiat FCI roz-
hodlo, Ïe Ïádné plemeno psÛ nebude dále
uznáno, pokud v Ïádosti o jeho uznání ne-
bude dokladováno, Ïe populace má 8 linií,
v kaÏdé linii jsou nejménû 2 psi a 6 fen (cel-
kem tedy 64 jedincÛ) a v‰ichni tito jedinci
nebudou mít Ïádného spoleãného pfiedka
do tfietí generace pfiedkÛ (vãetnû). PoÏada-

vek jasn˘, vypl˘vající zcela z dal‰í perspekti-
vy plemene a jeho autoreprodukce bez pou-
Ïití pfiíli‰ úzké pfiíbuzenské plemenitby.

Liniová plemenitba má tfii etapy zu‰lechÈo-
vání:
� tvorba linií genealogick˘ch a uplatÀování
vzdálené pfiíbuzenské plemenitby na vyni-
kajícího pfiedka – zakladatele linie,
� postupn˘ pfiechod z linií genealogick˘ch
na linie chovné a v˘bûrem na znak ãi vlast-
nost,
� vzájemná kombinovatelnost znakÛ a vlast-
ností linií a meziliniov˘m kfiíÏením zu‰lech-
Èování jedné linie linií jinou a tak dosaÏení
postupné vyrovnanosti plemene.

V první etapû liniové plemenitby tvofiíme
vzájemnû nepfiíbuzné genealogické linie. Ty
jsou základem orientace v populaci. Dávají
dÛleÏit˘ pfiehled o vzájemné pfiíbuznosti je-
dincÛ a ukazují vzdálenost od zakladatele
linie. Genealogické linie (viz obrázek ãásti
genealogické linie praÏsk˘ch krysafiíkÛ) za-
hrnují v‰echny samãí potomky zakladatele
linie aÏ do posledního v souãasné dobû.
Jméno psa je vÏdy uvedeno nad ãarou, která
oznaãuje pfiíbuzensk˘ vztah k jeho otci (na
levû stranû) a jeho synovi (na pravé stranû)
Jméno jeho matky je vÏdy uvedeno pod ãa-
rou, pod jeho jménem. Napfiíã schématem

mÛÏe vést od matky psa pfieru‰ovaná ãára
k jejímu otci, je-li jiÏ ve schématu uveden
(v obrázku není znázornûno). Ve schématu
jsou uvedeni i takoví psi, ktefií nezanechali
syna v reprodukci. Ti v‰ak mohli zanechat
dceru, která bude dal‰í pokraãovatelkou v li-
nii a s ní lze oznaãit pfieru‰ovanou ãarou
spojení s otcem, pokud se stala matkou do
chovu zafiazeného syna. Takov˘m zpÛsobem
lze znázornit genetickou vzdálenost uvnitfi
linie. Ve schématu dodrÏujeme rovnûÏ zása-
du pro zapisování generací vÏdy pod sebou
(v prvním vertikálním sloupci jsou synové
zakladatele linie, ve druhém vnuci atd). To
usnadÀuje pfiehled, jak je pokroãilé ‰lechtû-
ní linie. BûÏnû by se mûli pfiibliÏnû do páté
generace potomkÛ nalézat psi, ktefií mají po-
dobné znaky a vlastnosti zakladatele linie.
Pokud se to nepodafiilo a variabilita uvnitfi
linie zÛstává srovnatelná s variabilitou celé
populace, pak nebyl zakladatel linie zvolen
správnû a je tfieba zámûry pfiehodnotit.
V této etapû liniové plemenitby jsou vybírá-
ni ke krytí fen jen psi z té linie, do které pat-
fií její otec, pfiiãemÏ je dodrÏována zásada
vzdálené pfiíbuzenské plemenitby, to je na 3
aÏ 4 volné generace. Pokud by to bylo opod-
statnûné, mÛÏe b˘t provedena i pfiíbuzen-
ská plemenitba bliÏ‰í, napfiíklad na 2 volné
generace. Do dal‰ího chovu je moÏné zafia-
zovat i jedince, ktefií vznikli z nejuÏ‰í pfiíbu-
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zenské plemenitby. Pokud chovatel takovou
plemenitbu provedl s dobr˘m v˘sledkem,
opodstatnûnû, se znalostí vûci, jsou takové
produkty v dal‰ím chovu velmi dobfie vyuÏi-
telné. Opût je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe velmi
úzká plemenitba nese svá rizika a lze ji pro-
vést jen na jedince dokonale ovûfiené v kon-
trole dûdiãnosti! I pfiesto, ponûvadÏ recesiv-
ní dûdiãné neÏádoucí defekty a choroby mo-
hou zÛstat aÏ 5 generací skryté (nemusely se
v potomstvu projevit) je pouÏití takové ple-
menitby rizikem na úrovni t˘rání chovem.
Jde doslova o riskantní pokus na zvífiatech,
na kter˘ ãasto doplatí aÏ nov˘ majitel tako-
vého jedince. Prof. H. Wachtel ve své knize
Chov psÛ v roce 2000 uvádí, Ïe „v Anglii
byla nedávno jedna chovatelka odsouzena
k platbû znaãného od‰kodnûní kupci ‰tûnû-
te onemocnûlého v dÛsledku HD, a kupec si
navíc smûl psa ponechat, i kdyÏ se chovatel-
ka úãastní programu boje proti HD a kvali-
ta jejích potomkÛ je nadprÛmûrná!“ Proto
jsou jakékoliv neodÛvodnûné experimenty
velmi neuváÏené. 
Nelze-li najít v linii psa ke krytí feny, je
vhodnûj‰í pouÏít psa nezafiazeného do Ïád-
né linie. A takové pfiípady se vyskytnou na
poãátku, pfii pfiechodu z volného chovu na
chov fiízen˘ liniovou plemenitbou. Potom-
stvo z takového krytí pak jiÏ podobné pro-
blémy mít nebude a zejména fenky lze dále

úspû‰nû pouÏívat v linii jejich matky. Nikdy
by nemûla b˘t pouÏita fena pfii dal‰ím krytí
psem z jiné linie, pfiípadnû pfii kaÏdém dal-
‰ím krytí psem jiné linie. Taková plemenitba
nemá nic spoleãného se zu‰lechÈováním
plemene a je vlastnû jen obyãejnou produk-
cí ‰tûÀat. Producenti ‰tûÀat nejsou chovate-
lé, kter˘m záleÏí na úrovni populace, na kva-
litû plemene. Takoví mají jen zájem vypro-
dukovat co nejvíce ‰tûÀat a prodat je za co
nejvy‰‰í cenu. Jsou odpÛrcem ‰lechtûní a fií-
zeného chovu a jsou ãasto sly‰et na schÛ-
zích s argumenty o demokracii v chovu,
o tom, Ïe oni, chovatelé, nesou pfiece celou
zodpovûdnost za své odchovy. I zde mohu
uvést názorn˘ pfiíklad, kter˘ jsem jiÏ nûkoli-
krát popisoval.
Ve Wirehaired Griffon Pointing Club of
America v USA dostane chovatel doporuãe-
ní ke krytí své feny od tfiíãlenné chovatelské
rady na jednoho psa pro kalendáfiní rok. Má
pak demokratické právo kr˘t tímto psem
a dostat prÛkazy pÛvodu na ‰tûÀata, nebo
nekr˘t ten rok svoji fenu Ïádn˘m psem, ãi
kr˘t psem, kterého si zvolí, a nedostat prÛ-
kazy pÛvodu na ‰tûÀata od této organizace.
Nikdo to nepovaÏuje za nedemokratické.
Tento klub je v USA povaÏován za nejlépe
organizovan˘ klub loveck˘ch psÛ. Kdo toto
nechce respektovat, ten pfiece, demokratic-
ky, v tomto klubu nemusí b˘t.

Pfii pfiechodu na liniovou plemenitbu ne-
jsou samozfiejmû linie ãisté. Mezi pfiedky
kaÏdého psa se vyskytují jedinci nezafiazení
do Ïádné linie, pfiípadnû do linií jin˘ch. To
je zdrojem znaãné nevyrovnanosti (variabi-
lity) ve znacích a vlastnostech linie. Úko-
lem první etapy je tyto linie „vyãistit“, do-
sáhnout postupnû toho, Ïe ve tfietí a po-
zdûji aÏ ve ãtvrté generaci pfiedkÛ budou
v‰ichni psi patfiit do stejné linie. Pokud u ta-
kov˘ch jedincÛ nebude koeficient pfiíbu-
zenské plemenitby vysok˘, to znamená, Ïe
nebudou produktem úzké pfiíbuzenské ple-
menitby, bude moÏné postupnû pfiejít na
dal‰í etapu. 
Nûkteré linie budou zpoãátku málo poãet-
né. Je tfieba je vhodn˘m v˘bûrem fen roz‰í-
fiit, i kdyÏ to povede k urãit˘m zmûnám
v zámûru, zmûní se ponûkud znaky a vlast-
nosti, pro které byla linie utvofiena. I to sto-
jí za to, aby taková linie nezanikla hned na
poãátku. Urãité zmûny v liniích budeme
pozorovat generaci od generace za sebou.
Na korekci zámûrÛ je ãas pozdûji, v dal‰ích
etapách. V chovu nelze spûchat. Rychl˘ ús-
pûch provází i rychl˘ pád. V chovatelství je
tfieba lásky k vûci a vytrvalosti. Jen chova-
telé na cel˘ Ïivot jsou odmûnûni mezi fia-
dou neúspûchÛ i semtam nûjak˘m tím ús-
pûchem. �
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