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NÁZORY NA TO, CO JE
P¤ÍBUZENSKÁ PLEMENITBA
Velmi podrobnû jsme se seznámili s liniovou
plemenitbou jako metodou vzdálené pfiíbu-
zenské plemenitby a jejími genetick˘mi zá-
konitostmi. Víme, Ïe jde o vyuÏití vynikající-
ho genofondu spoleãného pfiedka, ovûfiené-
ho v kontrole dûdiãnosti, kter˘ se bude na-
cházet na stranû otcovské i matefiské ve vzdá-
lenosti 3 aÏ 4 voln˘ch generací, coÏ znamená,
Ïe se nachází u jednoho z rodiãÛ ve tfietí
a u druhého ve ãtvrté generaci pfiedkÛ (3 vol-
né generace – Fx = 1,56 %), pfiípadnû u obou
rodiãÛ ve ãtvrté generaci pfiedkÛ (4 volné ge-
nerace – Fx = 0,78 %), tj. v generaci na pravé
stranû rodokmenu.
Nachází-li se spoleãn˘ pfiedek ve vzdálenosti vût‰í,
napfiíklad ve vzdálenosti 5 nebo 6 ãi více voln˘ch
generací, v rodokmenu o ãtyfiech generacích pfied-
kÛ se jiÏ neobjeví a jeho vliv je zanedbateln˘. Teo-
reticky se v‰ak i v tomto pfiípadû jedná o vzdá-
lenou pfiíbuzenskou plemenitbu. Pokud bu-
deme takto uvaÏovat, pak jsou v‰ichni jedinci
u v‰ech plemen navzájem pfiíbuzní, protoÏe
kdysi, pfii vzniku a poãátcích ‰lechtûní i tûch
nejstar‰ích plemen, k urãité pfiíbuzenské ple-
menitbû nutnû muselo dojít. Nemá-li taková
hodnû vzdálená pfiíbuzenská plemenitba jiÏ
témûfi Ïádn˘ v˘znam, pak o ní jiÏ nemusíme
uvaÏovat. Zvlá‰tû pak o ní nemusíme hovofiit
jako o pfiíbuzenské plemenitbû.
âasto se v zahraniãní kynologické literatufie
setkáváme s názorem, Ïe se o pfiíbuzenskou
plemenitbu jedná jen tehdy, kdyÏ se páfií mezi
sebou pes a fena více pfiíbuzní, neÏ je prÛ-
mûr populace. Vyjádfieno v hodnotû Fx pak
jde o pfiíbuzenskou plemenitbu jen v tom pfií-
padû, kdyÏ je hodnota Fx potomkÛ po tako-
vém vzájemném páfiení rodiãÛ vût‰í neÏ prÛ-
mûrná hodnota Fx populace. Napfiíklad je-li
prÛmûr populace Fx = 1,05 %, pak se za pfií-
buzenskou plemenitbu nepoãítá plemenitba,
kdy potomstvo bude mít hodnotu Fx = 0,78 %,
i kdyÏ se o liniovou plemenitbu v takovém
jedná. Za pfiíbuzenskou plemenitbu se bude
poãítat, aÏ kdyÏ potomstvo bude mít hodno-
tu Fx = 1,56 %, nebo pfiesnûji více neÏ 1,05 %.
V praxi se to ale takto nebere v úvahu, proto-
Ïe chovatelsk˘ v˘sledek - kvalita potomstva, je
dÛleÏitûj‰í jako ãísla. A nakonec víme jiÏ, Ïe
nezáleÏí tolik na stupni pfiíbuzenské pleme-
nitby jako na tom, na jakého spoleãného

pfiedka je pfiíbuzenská plemenitba vedena.
Víme také, Ïe ãím je aplikována bliÏ‰í pfiíbu-
zenská plemenitba, tím je vût‰í riziko neús-
pûchu. KdyÏ plemeno vzniká, tak se bez úzké
pfiíbuzenské plemenitby neobejdeme. Naopak
je nutná, abychom zjistili, jak˘ je genofond
v˘chozích jedincÛ. Proto je také velmi nutná
skuteãnû dÛsledná selekce v‰ech neÏádoucích
jedincÛ a fiízení chovu tak, abychom roz‰ifio-
váním genetické vzdálenosti uvnitfi populace
mohli dále vyuÏívat jen vzdálené pfiíbuzenské
plemenitby. V‰echno v‰ak závisí nejen na na‰í
vÛli, ale i na zájmu a oblibû nového plemene.
BûÏnû se v literatufie také uvádí, Ïe se úzké
pfiíbuzenské plemenitbû vyhneme, máme-li
populaci o velikosti 10 aÏ 25 párÛ, rotaãní pá-
fiení s pouÏitím vzdálenûj‰í pfiíbuzenské ple-
menitby mÛÏeme pouÏít, je-li v populaci 26 aÏ
100 párÛ, a pokud má populace více neÏ 100
párÛ, pak lze jiÏ úspû‰nû pokraãovat v ‰lech-
tûní plemene liniovou plemenitbou. Do veli-
kosti populace, která je v jednom kalendáfi-
ním roce reprodukována ménû neÏ 400 rodi-
ãi (pfiitom se je‰tû tento poãet zohledÀuje na
jejich pfiíbuzenskou vzdálenost), se taková po-
pulace stále povaÏuje za málopoãetnou se
v‰emi genetick˘mi dÛsledky, o kter˘ch jsme
jiÏ dfiíve pojednali, a fiídí se metodami chovu,
o kter˘ch jsme jiÏ také psali.
Prakticky je ve vût‰inû literatury uvaÏováno
o pfiíbuzenské plemenitbû jen tehdy, pokud
se vyskytuje spoleãn˘ pfiedek (nebo nûkolik
spoleãn˘ch pfiedkÛ) do ãtvrté generace v ro-
dokmenu. I tak, jak jiÏ rovnûÏ víme, je hodno-
ta Fx = 0,78 % v pfiípadû, Ïe se spoleãn˘ pfiedek
vyskytuje ve ãtvrté generaci pfiedkÛ na stranû
otcovské a souãasnû i ve ãtvrté generaci pfied-
kÛ na stranû matefiské.

JINÉ CHOVATELSKÉ 
SYSTÉMY POUÎÍVANÉ 
P¤EVÁÎNù VE VOLNÉM CHOVU
Lush, J. L., jeden s nejvût‰ích populaãních ge-
netikÛ na svûtû, fiíkal: „Více ‰ancí pro ‰lechtitel-
sk˘ pokrok u zvífiat je ztraceno pouÏitím nepfií-
buzenské plemenitby, neÏ jaké jsou moÏné ztráty
pouÏitím i té nejuÏ‰í pfiíbuzenské plemenitby.“
Ale i toto tvrzení má svá genetická úskalí ze-
jména proto, Ïe mezi ty ztráty je tfieba zahr-
nout i jedince neÏivotaschoné, jedince s ge-
netick˘mi vadami a jedince, pro které je sám
Ïivot utrpením, nejen pro psa, ale i pro jeho

majitele. Bylo to v roce 1945, tedy v dobû, kdy
jsme je‰tû neznali termín „t˘rání chovem“
a pfiíbuzenská plemenitba jako metoda t˘rání
chovem nebyla v nûkter˘ch zemích zakázána.
Ano, nesprávnû vedená pfiíbuzenská pleme-
nitba by mûla b˘t zakázána! Je pouÏívána di-
voce tûmi, ktefií jí nerozumûjí, bez ohledu na
její dÛsledky, ãi tûmi, ktefií nevûdí nic o kon-
trole dûdiãnosti, o její dÛleÏitosti a nutnosti
právû pro vyuÏití v˘hod pfiíbuzenské pleme-
nitby ve ‰lechtûní zvífiat. Nûktefií funkcionáfii
klubÛ chovatelÛ psÛ Ïádnou kontrolu dûdiã-
nosti nedûlají, protoÏe je to pohodlné. Jsou
i takoví, ktefií hovofií o tom, jak provádûjí kon-
trolu dûdiãnosti, ale to, co prezentují, kon-
trola dûdiãnosti zdaleka není. V‰e jsme si jiÏ
náleÏitû vysvûtlili dfiíve. Je v‰ak nezpochybni-
telné, Ïe vhodnû vedená pfiíbuzenská pleme-
nitba, jako je plemenitba liniová, dokonale
vyuÏívající v˘sledkÛ kontroly dûdiãnosti, je
nejvhodnûj‰í a jedineãnou metodou zu‰lech-
Èování nejen plemen psÛ.
V této ãásti se budeme zab˘vat i genetick˘mi
vztahy pfii pouÏití nepfiíbuzenské plemenitby
a dotkneme se i kfiíÏení u psÛ z hlediska
‰lechtûní populace ãistokrevn˘ch plemen.
Bude poukázáno zejména na to, jakého ús-
pûchu mÛÏe b˘t dosaÏeno v porovnání s pfií-
buzenskou plemenitbou. 

PÁ¤ENÍ PODOBN¯CH 
JEDINCÒ MEZI SEBOU
Pes a fena vzájemnû podobní, které chceme
navzájem reprodukovat, mohou mít podob-
n˘ rodokmen. O takov˘ch pfiípadech v‰ak ne-
budeme pojednávat, protoÏe to by byla, jiÏ
dostateãnû popsaná, pfiíbuzenská plemenit-
ba. V této kapitolce si probereme pfiíklady,
kdy jsou si dva jedinci stejného plemene po-
dobní, ale navzájem nejsou pfiíbuzní. U spo-
leãensk˘ch plemen se jedná o jedince, ktefií
jsou napfiíklad oba vynikajícími jedinci, ‰piã-
koví v exteriéru, pfiípadnû oba ‰ampioni.
U pracovních plemen to budou dva jedinci
vynikajícího v˘konu, oba budou mít exteriér
odpovídající podmínkám klubu pro zafiazení
do reprodukce, ale nebudou to na v˘stavách
‰ampioni. Je logické a pravdûpodobné, Ïe ni-
kdo nebude na fenu odpovídající minimál-
ním podmínkám zafiazení do chovu vybírat
partnera, kter˘ by rovnûÏ odpovídal mini-
málním podmínkám (podobnû ‰patné s po-
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dobnû ‰patn˘m). To by nebyl chovatel, ale
jen mnoÏitel plemene v pravém slova smys-
lu. Jistû i ten, kter˘ nebude mít vynikající
fenu, bude ke krytí hledat lep‰ího psa, aby
byl jeho odchov co nejlep‰í.
I to nejlep‰í s nejlep‰ím mÛÏe b˘t my‰leno
dále buì jako nejlep‰í jedinec celkovû v exte-
riéru ãi ve v˘konu, ve v‰ech ukazatelích, nebo
nejlep‰í v urãitém znaku (nejtmav‰í pigmen-
tace oka nebo srsti, nejhlub‰í hrudník, nej-
krásnûj‰í hlava) ãi urãité vlastnosti (nejlep‰í
stopafi, nejlep‰í obranáfi, nejlep‰í aportér, nej-
lépe vystavující ohafi, nejrychlej‰í dostihov˘
pes atd.). Máme-li dva jedince podobné, ne-
znamená to, Ïe mají oba podobn˘ genotyp.
I kdyÏ se vrátíme zpût do kapitol z genetiky
zbarvení, víme, Ïe jedno a totéÏ zbarvení
mÛÏe b˘t rÛzného genotypu. Napfiíklad Ïluté
zbarvení mÛÏe b˘t genotypu AY- nebo ee
a oba genotypy se mohou vyskytovat u nû-
kter˘ch plemen. Napfiíklad anglick˘ kokr‰pa-
nûl genotypu ASASee a genotypu AYAYEE
dají pfii vzájemném páfiení mezi sebou, bez
ohledu na to, kter˘ genotyp z uveden˘ch
dvou má pes a kter˘ fena, jen ãerné potom-
stvo genotypu ASAYEe. JiÏ to samo ilustruje,
Ïe ne vÏdy podobné s podobn˘m dává po-
dobné, ale i to je zcela v duchu pfiírodních zá-
konÛ a genetick˘ch pravidel. Fenotyp není
vÏdy dobr˘m vodítkem a obrazem genotypu,
protoÏe fiada recesivních alel jsou na jedinci
neprojeveny, ponûvadÏ se uplatÀují jen alely
dominantní a epistatické (viz uveden˘ pfií-
klad zbarvení), nebo se více ãi ménû uplatní
vliv prostfiedí, jako to známe napfiíklad
u stupnû dysplazie kyãelních kloubÛ.
Hledáme-li podobnost v polygenních vlast-
nostech, jako jsou ukazatelé v˘konu psa
v nejrÛznûj‰ích disciplínách, jde nám pfii vzá-
jemné reprodukci podobn˘ch jedincÛ o zv˘-
‰ení homozygotnosti a v dosaÏení podob-
nosti potomstva ve v˘konu rodiãÛ. A jestliÏe
jsou oba rodiãe i podobného genotypu, v da-
n˘ch ukazatelích dosáhneme i stejnû kvalit-
ního potomstva. O tom pí‰í i bratfii Franti‰ek
a Ludvík ·tûtkové v dílku Chov v‰estrann˘ch
ohafiÛ v zrcadle nauky o chovu zvífiat, vyda-
ného nûkdy v první polovinû 20. století, toto:
„Mûl-li nûkdo zdatnou psici ku potfiebû lovecké, ‰el
s ní, kdyÏ se hárala, k dobrému pfiíteli nebo vûr-
nému sousedovi, kter˘ mûl zrovna tak zdatného
psa“. ProtoÏe o genetice pracovních vlastnos-
tí psÛ toho stále víme je‰tû hodnû málo,
systém chovu s cílem dosaÏení co nejlep‰ího
v˘konu u potomstva se mnoho nezmûnil.
PouÏití tohoto zpÛsobu vedení chovu v‰ak
vede ke znaãné nevyrovnanosti populace
plemene. Je to metoda pouÏívaná jen tûmi
chovateli, ktefií mají skuteãnou touhu vynik-
nout nad ostatními bez ohledu na kvalitu
zbytku populace. A to je moÏné jen ve vol-
ném chovu, kdy si kaÏd˘ chovatel sám vybírá

partnery ke krytí sv˘ch fen, a je to moÏné
jen a pouze u vût‰ích populací plemene.
V Ïádném pfiípadû to není vhodná metoda
u kteréhokoliv plemene málopoãetného ãi
metoda u plemene, které není dostateãnû
pro‰lechtûného tak, Ïe nebude mít vlohy pro
neÏádoucí exteriérové znaky, neÏádoucí
vlastnosti a neÏádoucí dûdiãné choroby.
V tûchto pfiípadech je velká ‰ance pro cho-
vatele získat znaãnû nevyrovnané potomstvo
s velk˘m poãtem tûchto neÏádoucích a vylu-
ãujících vad a nedostatkÛ se zvy‰ující se ‰an-
cí pro jejich v˘skyt, ãím je ménû pro‰lechtû-
né plemeno nebo populace plemene. Ve
‰lechtûní plemene a odstranûní jeho neÏá-
doucích znakÛ, vlastností a dûdiãn˘ch cho-
rob tato metoda nezaruãuje Ïádn˘ pokrok.
V Nûmecku chovatelé vyuÏívají ménû pfiíbu-
zenské plemenitby a radûji pouÏívají pleme-
nitbu nepfiíbuzenskou po negativní selekci
v‰ech nevhodn˘ch psÛ a fen do chovu.
V Anglii jsou naopak chovatelé zvyklí pou-
Ïívat pfiíbuzenskou plemenitbu a jen velmi
málo plemenitbu nepfiíbuzenskou. Proto po
importech z Nûmecka jsou vrhy ‰tûÀat
v prÛmûru ménû vyrovnané neÏ vrhy po im-
portech z Anglie. V obou pfiípadech je v‰ak
jen málo informací o v˘sledcích kontroly dû-
diãnosti (o odhadu genotypové hodnoty ro-
diãÛ importovaného jedince), a proto jsou
individuální v˘sledky u rÛzn˘ch plemen
a od rÛzn˘ch chovatelÛ znaãnû odli‰né. Na
úspûchu má ve v‰ech pfiípadech znaãn˘ po-
díl i chovatelské ‰tûstí.

PÁ¤ENÍ ODLI·N¯CH 
JEDINCÒ MEZI SEBOU.
Tento systém reprodukce je v chovu psÛ velmi
roz‰ífien. Nedostatky jednoho z rodiãÛ jsou
kompenzovány pfiednostmi druhého. Je vel-
kou chybou, pokud se chovatel snaÏí opravit
nedostateãn˘ v˘vin ve znaku své feny nad-
mûrn˘m v˘vinem téhoÏ znaku u psa. Napfií-
klad, má-li fena pfieúhlení zadních konãetin
je hledán pes se strm˘m postojem zadních
konãetin. Taková fena by zásadnû mûla b˘t
kryta jen a pouze psem, kter˘ má naprosto
dokonal˘ postoj zadních konãetin. Není-li
tomu tak, potomstvo nemusí mít postoj zad-
ních konãetin korektní, ale v postoji konãetin
je u potomstva znaãná variabilita.
Lep‰í pfiíklad této chyby je v pfiípadû vzá-
jemného páfiení dvou jedincÛ, z nichÏ jeden
má dlouhou nosní partii a druh˘ naopak
krátkou v porovnání se standardní délkou,
ov‰em oba mají standardní nÛÏkov˘ skus.
Jak jiÏ uvádí Little C. C. v roce 1955, ve vrhu
tûchto rodiãÛ budou jedinci s krátkou horní
i dolní ãelistí a standardním, nÛÏkov˘m sku-
sem, dlouhou horní i dolní ãelistí a nÛÏko-
v˘m skusem, dlouhou horní ãelistí, ale krát-
kou dolní ãelistí a podkusem a krátkou horní

ãelistí, ale dlouhou dolní ãelistí a pfiedkusem. 
U vût‰iny plemen psÛ staãí pro zafiazení psa
a feny do reprodukce jen v˘stavní ocenûní.
Chovatel si potom mÛÏe vybírat psy ke krytí
své feny jen podle toho, jak byli hodnoceni
na v˘stavû, pfiípadnû podle fotografie uvefiej-
nûné v informaãních materiálech klubu. JiÏ
dokonalej‰í jsou v˘bûry do chovu, kde se za-
pisují do chovn˘ch karet nedostatky, které má
pes ãi fena, aby se chovatel mohl lépe orien-
tovat pfii v˘bûru partnera ke krytí své feny. Je‰-
tû lep‰í jsou v‰ak bonitace nebo typizace psÛ
a fen. Zde jde o stanovení, do jaké míry odpo-
vídá jedinec standardu plemene a jak mnoho
se od dokonalého, standardního v˘vinu v da-
ném znaku odli‰uje. Pro rÛzná plemena exis-
tují nejrÛznûj‰í bonitaãní tabulky a kódy. Sna-
hou FCI bylo tyto bonitaãní tabulky sjednotit
nejen pro plemeno, ale pro v‰echna plemena
psÛ ve v‰ech zemích tak, aby byly mezinárod-
nû pouÏitelné a srovnatelné. Doposud se to
v‰ak nepodafiilo. Kritéria v bonitaãní tabulce
by mûla v kaÏdém pfiípadû odpovídat genetic-
ké kontrole znaku. Je chybou, kdyÏ se napfií-
klad v hodnocení znaku „zadní konãetiny“ ob-
jeví sraÏená záì, kravsk˘ postoj, vysoko nasa-
zen˘ ocas – kritéria, která spolu geneticky ne-
souvisí. Je v‰ak nutné zdÛraznit, Ïe jakákoliv,
byÈ i nedokonalá bonitace je lep‰í neÏ Ïádná
bonitace. Bonitace je pomÛckou jak pro funk-
cionáfie klubÛ, ale zejména a pfiedev‰ím pro
chovatele psÛ. Je v‰ak tfieba hodnotit jednot-
nû, nejlépe jedním posuzovatelem, a objektiv-
nû. Absolutní shody nikdy nedosáhneme. To
v‰ak v˘voj plemene podstatnû neovlivní. Cho-
vatelé se st˘kají mezi sebou na rÛzn˘ch ak-
cích, o problémech se diskutuje, názory se tfií-
bí. To pfiispívá k dosaÏení Ïádaného cíle – do-
saÏení co nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Podobnû je tomu i u pracovních vlastností
psÛ, kdy se chovatelé snaÏí dosáhnout odcho-
vu kvalitnûj‰ích ‰tûÀat tak, Ïe nedostateãnû
vyvinutou vlastnost korigují vynikajícím v˘-
konem psa. Nevyrovnanost potomstva je vût-
‰inou velká, protoÏe i dokonal˘ exteriér je
podmínkou pro dokonal˘ v˘kon. Navíc musí-
me mít stále na pamûti, Ïe vliv prostfiedí, ze-
jména umûní majitele vycviãit psa nebo fenu
tak, aby mohli dosáhnout co nejlep‰ího v˘ko-
nu, má daleko vût‰í vliv na celkové hodnocení
a úspûch na zkou‰kách a soutûÏích neÏ geno-
fond. PfiipomeÀme si, Ïe koeficienty opakova-
telnosti jsou u v‰ech disciplin velmi nízké, coÏ
dokazuje, Ïe umíme v˘bornû zhodnotit a po-
soudit samotn˘ v˘kon psa v jednotliv˘ch dis-
ciplinách, ale neumíme posoudit jeho gene-
tick˘ základ pro tento v˘kon.
Systém tohoto chovu zaruãuje urãit˘ pokrok
ve ‰lechtûní plemene, ale je znaãnû závisl˘ na
oblibû psa, kter˘ je v reprodukci intenzivnû vy-
uÏíván. Pokrok ve ‰lechtûní bûhem nûkolika ge-
nerací je pak vrácen zpût a zaãínáme znova. �
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