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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 44.
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HYPOTETICK¯ P¤ÍKLAD LINIOVÉ
PLEMENITBY
¤eknûme, Ïe soubor v‰ech znakÛ a vlastnos-
tí urãitého plemene psÛ je kontrolován cel-
kem 8 geny. Je to velmi málo, ale pro ná‰
pfiíklad to staãí, protoÏe poãítat s nûkolika
desítkami tisíc genÛ by pozbylo na názor-
nosti. Tûchto 8 genÛ si oznaãme symbolicky
písmeny abecedy A, B, C, D, E, F, G, H. Tyto
geny budou vykazovat variabilitu, kaÏd˘
z nich ve dvou alelách. To znamená, Ïe bu-
deme mít alelu „A“ a „a“, alely genu B budou
„B“ a „b“ atd. V linii X bude variabilita v ge-
nech A a B, v linii Y bude variabilita v genech
D a E. Je to tedy ve ãtvrtinû genÛ, coÏ opût
zhruba odpovídá skuteãnosti, protoÏe se
uvádí, Ïe u psÛ existuje variabilita zhruba ve
26 procent znakÛ. ProtoÏe vÏdy ta lep‰í (Ïá-
danûj‰í, zdravá atd.) alela je oznaãována vel-
k˘m písmenem, bude jedinec tím lep‰í, ãím
bude mít ve svém genotypu více velk˘ch pís-
men.

V linii X budou jedinci následujících geno-
typÛ:
AABBCCddeeFFGGHH – nejlep‰í jedinec linie
AaBBCCddeeFFGGHH
AABbCCddeeFFGGHH
AaBbCCddeeFFGGHH
AAbbCCddeeFFGGHH
aaBBCCddeeFFGGHH
AabbCCddeeFFGGHH
aaBbCCddeeFFGGHH
aabbCCddeeFFGGHH – nejhor‰í jedinec linie

V linii Y budou jedinci tûchto genotypÛ:
aabbCCDDEEFFGGHH – nejlep‰í jedinec
aabbCCDdEEFFGGHH
aabbCCDDEeFFGGHH
aabbCCDdEeFFGGHH
aabbCCDDeeFFGGHH
aabbCCddEEFFGGHH
aabbCCDdeeFFGGHH
aabbCCddEeFFGGHH
aabbCCddeeFFGGHH – nejhor‰í jedinec

Populace takového plemene nebude pfiíli‰
vyrovnaná. KaÏdá linie kolísá v genotypu od
8 do 12 velk˘ch písmen a v populaci pleme-
ne se vyskytuje celkem 18 rÛzn˘ch genotypÛ.
PrÛmûr populace bude charakterizován 10
velk˘mi písmeny. Pfiesto budou jedinci linie

X charakterizováni napfiíklad krásn˘m osrs-
tûním, ale budou se v ní objevovat také je-
dinci s neÏádoucími skusy. Naopak linie
Y bude mít osrstûní nejrÛznûj‰í kvality, od
standardního aÏ po neÏádoucí, ale skusy bu-
dou naopak vût‰inou v pofiádku.
Do reprodukce vybereme jen ty nejlep‰í je-
dince, ktefií budou charakterizováni 11 aÏ 12
velk˘mi písmeny, tedy jen ty tfii nejlep‰í. Pfii
pouÏití liniové plemenitby budeme vzájem-
nû páfiit jedince linie X mezi sebou a jedince
Y mezi sebou. Pfii vzájemném páfiení jedincÛ,
ktefií budou charakterizováni jedenácti vel-
k˘mi písmeny, dostaneme potomstvo násle-
dujících genotypÛ:

V linii X to budou v druhé generaci tyto ge-
notypy:

AaBBCCddeeFFGGHH x AABbCCddeeFFGGHH

AABBCCddeeFFGGHH
AaBBCCddeeFFGGHH
AABbCCddeeFFGGHH
AaBbCCddeeFFGGHH

V linii Y to budou v druhé generaci tyto ge-
notypy:

aabbCCDdEEFFGGHH x aabbCCDDEeFFGGHH

aabbCCDDEEFFGGHH
aabbCCDdEEFFGGHH
aabbCCDDEeFFGGHH
aabbCCDdEeFFGGHH

Jak je zfiejmé z tohoto pfiíkladu, prÛmûr linii
je charakterizován celkem 11 velk˘mi písme-
ny, coÏ je o jedno více neÏ v generaci rodiãÛ.
Potomstvo v obou liniích je znaãnû vyrov-
nanûj‰í, protoÏe jeho variabilita kolísá jen
mezi 10 aÏ 12 velk˘mi písmeny. Celá popu-
lace bude kvalitnûj‰í neÏ populace rodiãov-
ská. Liniovou plemenitbou jsme v krátké
dobû dosáhli znaãného úspûchu a vyrovna-
nosti plemene, i kdyÏ mezi liniemi bude stá-
le patrn˘ rozdíl ve frekvenci nûkter˘ch znakÛ
a vlastností tak, jak jsme si uvedli. Pfii opa-
kovaném v˘bûru tûch nejlep‰ích jedincÛ
z této generace do dal‰í reprodukce se bude
podobná situace opakovat, ale v˘sledek bude
zase o nûco lep‰í. ProtoÏe se jedná jen o hy-

potetick˘ pfiíklad, nejsou uvádûny frekvence
jednotliv˘ch genotypÛ v následující generaci,
ale to nezkresluje my‰lenkov˘ postup.
OpusÈme teì liniovou plemenitbu a zamys-
leme se spoleãnû nad situací, kdy budou vy-
bráni rovnûÏ jen ti nejlep‰í jedinci do repro-
dukce (do chovu) a ti budou vzájemnû páfie-
ni mezi sebou tak, jak je to ve volném chovu.
Shodnû jsou tito nejlep‰í jedinci obou linií
charakterizováni 12 velk˘mi písmeny. Co se
stane v dal‰í generaci, dokumentuje tento
v˘sledek.

AABBCCddeeFFGGHH (jedinec linie X) 
x

aabbCCDDEEFFGGHH (jedinec linie Y)
�

AaBbCCDdEeFFGGHH
(meziliniov˘ hybrid)

Toto potomstvo bude jednotného genotypu,
vyrovnané, stejnû kvalitní jako jeho rodiãe.
RovnûÏ stejnû jako rodiãe bude charakteri-
zováno shodnû 12 velk˘mi písmeny. S v˘-
sledkem bude kaÏd˘ chovatel náramnû spo-
kojen. Kter˘koliv jedinec mÛÏe b˘t bez obav
zafiazen do chovu. Jak v‰ak bude vypadat ná-
sledující generace jeho potomstva?
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AaBbCCDdEeFFGGHH 
x

AaBbCCDdEeFFGGHH

AABBCCDDEEFFGGHH  
(nejlep‰í jedinec)

AaBBCCDDEEFFGGHH 
AABbCCDDEEFFGGHH

…
atd.

81. aabbCCddeeFFGGHH
(nejhor‰í jedinec)

V této generaci je moÏné oãekávat v˘skyt 81
rÛzn˘ch genotypÛ. Ti nejhor‰í jedinci budou
charakterizováni jen 6 velk˘mi písmeny,
i kdyÏ jsme vzájemnû páfiili mezi sebou jejich
rodiãe charakterizované 12 velk˘mi písme-
ny. Toto potomstvo bude znaãnû nevyrovna-
né a ti nejhor‰í jedinci budou mít v‰echny
vady, které se v populaci obou linií vyskyto-
valy, a moÏná Ïe i ty recesivní, utajené, které
se jiÏ v populaci plemene neobjevily v nûko-
lika pfiedcházejících generacích. Pfii tomto
zpÛsobu plemenitby mÛÏeme konstatovat
nulov˘ chovatelsk˘ pokrok. âasto se stává, Ïe
pokud má chovatel takov˘ v˘sledek, pfiejde
na jiné plemeno a nepouãen zku‰eností cho-
vá stejn˘m zpÛsobem dál.
Mezi potomstvem se v‰ak mÛÏe objevit i lep-
‰í jedinec nebo jedinci, neÏ byli jejich rodiãe.
Je v‰ak vûcí náhody nejen jejich samotné ob-
jevení, ale poznání jejich genotypÛ bez pat-
fiiãné a dobfie vedené kontroly dûdiãnosti.
PfiíkladÛ takové a podobné plemenitby je
v chovu psÛ mnoho. ¤ada plemen, zvlá‰tû
málopoãetn˘ch, se neobejde ãas od ãasu bez

importÛ ãi bez krytí v zahraniãí. O dovozech
ani o plemenné hodnotû psa pouÏitého pfii
krytí v zahraniãí vût‰inou víme jen to, Ïe on
sám mûl velké úspûchy na v˘stavách a zkou‰-
kách, kolikrát a ve kter˘ch zemích je ‰ampio-
nem a podobnû. Bez informací o kvalitû jeho
potomstva, ne kolik dal on sám ‰ampionÛ,
ale kolik jeho potomkÛ mûlo takové ãi jiné
nedostatky a vady, je kaÏd˘ import a kaÏdé
krytí v zahraniãí vût‰ím ãi men‰ím rizikem,
Ïe do na‰í populace psÛ budou dovezeny i ty
neÏádoucí geny pro vyluãující vady, nedo-
statky a dûdiãné choroby. Ale i proto je chov
psÛ a kynologie vzru‰ující a krásná.
KaÏdé plemeno prochází nûkolika etapami
svého v˘voje. Podle toho, jak získává na ob-
libû u dal‰ích chovatelÛ, je cel˘ proces rÛznû
dlouh˘. 
Etapy v˘voje plemene mÛÏeme obecnû nazvat
etapou:

a/ vzniku,
b/ roz‰ífiení,
c/ zu‰lechÈování.

Jednotlivé etapy nejsou nijak pfiesnû rozdû-
lené, vzájemnû se pfiekr˘vají, ponûvadÏ v ãás-
ti populace jedna konãí a druhá jiÏ pokraãu-
je. Liniová plemenitba zaãíná v dobû roz‰i-
fiování plemene a pokraãuje etapou zu‰lech-
Èování plemene. Liniová plemenitba i pfiesto
není dogma. Je to jen zpÛsob organizace
chovu, kter˘ vyuÏívá v˘hod vzdálené pfiíbu-
zenské plemenitby v zu‰lechÈovacím proce-
su. U hospodáfisk˘ch zvífiat je to jednodu‰‰í
neÏ v chovu zvífiat v zájmov˘ch chovech. Ne-
splní-li se pfiedpoklady chovatele hospodáfi-
sk˘ch zvífiat, vÏdy v˘sledn˘, nepoveden˘ pro-
dukt mÛÏe dobfie poslouÏit jako zvífie jateãné

a i tak poslouÏí svému uÏitku. Nepovede-li se
potomstvo u zvífiat v zájmovém chovu, je si-
tuace jiná. Defektní pes, kter˘ trpí dûdiãnou
chorobou, mÛÏe slouÏit jen ãásteãnû jako
spoleãník, pokud je jeho defekt alespoÀ tak
málo závaÏn˘, Ïe mu nebrání v jeho Ïivot-
ních funkcích. A pokud je to jedinec jen ne-
odpovídající standardu plemene, mÛÏe slou-
Ïit podobnû jako kter˘koli pouliãní kfiíÏenec.
Aby byla tato rizika v chovu psÛ sníÏena na
minimum a abychom naplnili pfiedpoklad
zu‰lechtûní plemene, to znamená zkvalitnû-
ní celé populace, v‰ech jeho jedincÛ, pak je
nejvhodnûj‰í metodou chovu psÛ liniová
plemenitba s dÛsledn˘m vyuÏitím kontroly
dûdiãnosti. Pfiiná‰í minimální riziko v˘skytu
neÏádoucích vad a nedostatkÛ a navíc umoÏ-
Àuje a zaji‰Èuje chovatelsk˘ pokrok (zaji‰Èuje
zu‰lechÈování plemene v poÏadovan˘ch zna-
cích a vlastnostech). UplatÀování pouze ne-
gativního v˘bûru v ãistokrevném chovu, tj.
zafiazování do chovu (reprodukce) jen psÛ
a fen, ktefií splnili námi poÏadované pod-
mínky s voln˘m vyuÏitím kteréhokoliv psa
ke krytí kterékoliv feny, je jen nejist˘m udr-
Ïováním kvality bez jakéhokoliv efektu zlep-
‰ení populace, s nûjak˘m obãasn˘m úspû-
chem.

ZÁVùREM TÉTO KAPITOLY JE·Tù
JEDNA DÒLEÎITÁ MY·LENKA!
Liniová plemenitba není návodem jak od-
chovat ‰ampiona. Je metodou jak chovatel-
sky dosáhnout zkvalitnûní populace.
·ampionem bude vÏdy (jen a pouze) ten nej-
krásnûj‰í pes ãi fena na v˘stavû, zkou‰kách
nebo soutûÏích. ·ampionem bude ten nej-
krásnûj‰í a nejdokonalej‰í pes ãi fena bez
ohledu na to, je-li populace málo pro‰lech-
tûná, ãili velice nevyrovnaná, s vysokou vari-
abilitou v exteriéru, ve v˘konu ãi dûdiãn˘ch
defektech a chorobách, nebo bude tomu
i tehdy, bude– li to populace velmi vyrovna-
ná, jeden krásnûj‰í pes ãi fena neÏ druh˘,
v‰ichni vynikajících v˘konÛ na zkou‰kách
a bez dûdiãn˘ch chorob a defektÛ. A o to
pfiece musí jít kaÏdému klubu, v‰em jeho
funkcionáfiÛm a kaÏdému chovateli. Kdo má
zájem jen o vlastní úspûch, je sobec. Kdo má
zájem jen namnoÏit a prodat ‰tûÀata, není
chovatel, ale mnoÏitel. I takov˘ch je mezi
námi mnoho, ale i takoví jsou pro plemeno
tfieba. Kdo v‰ak umí vyuÏívat liniové, respek-
tive vzdálené pfiíbuzenské plemenitby, ten
dosahuje trvale vynikajících a lep‰ích v˘sled-
kÛ, je vyhledávan˘m chovatelem zaruãující
skuteãnou kvalitu sv˘ch odchovÛ. Jinak to
nedûlali ani tvÛrci v‰ech u‰lechtil˘ch plemen
zvífiat na svûtû dlouho pfied námi. Proto jsou
dodnes tato plemena roz‰ífiená a proto
o nich jako o u‰lechtil˘ch plemenech s úctou
a váÏností stále hovofiíme. �

âesk˘ fousek
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