
at’s Cradle Car je mÛj první a nej-
star‰í pes a spojuje v sobû v‰ech-
no to dobré i ‰patné, co Ame-

riãané s tímto plemenem dokázali. Je
pfiím˘m potomkem tûch nejznámûj‰ích
pfiedkÛ, které lze v Americe nalézt (tj.
Aden’s a Wolf River’s). Nejznámûj‰í pes,
kter˘ kdy zasáhl do amerického chovu,
King’s Pretty Boy, se v‰ak v Carovû rodo-
kmenu objevuje hned nûkolikrát. Car
jako produkt pfiíbuzenské plemenitby je
proto opravdu typick˘m pfiedstavitelem
tohoto plemene. Tento fakt se v‰ak bohu-

Ïel zfiejmû podílí na nûkter˘ch jeho ménû
pfiízniv˘ch vlastnostech, napfiíklad sklo-
nu k nadmûrnému hubnutí, vypl˘vající-
mu z vût‰í nervové lability. Na‰tûstí má
první fena So. Slough’s Kathy tûmito
nedostatky netrpí, a tak se u jejich spo-
leãn˘ch potomkÛ podafiilo tyto vady
omezit. Velice ‰Èastn˘m se mi jeví import
mého tfietího strakatého (patchwork) psa
Crawdad’s Toleda, kterého se mi podafiilo
získat po více neÏ dvouletém hledání
v roce 2001. Byla to dobrá volba, protoÏe
jeho otec Crawdad’s Bayou Nine byl pak

v roce 2003 vyhodnocen nejúspû‰nûj‰í
catahoulou Ameriky a od té doby je stále
mezi prvními deseti v hodnocení Ame-
rican Catahoula Association (ACA). Im-
port Toleda byl ‰Èastn˘m jak s ohledem
na jeho povahu, tak i impozantní posta-
vu a nádhernou mohutnou hlavu. To v‰e
sv˘m ‰tûÀatÛm úspû‰nû pfiedává.
Moje podmínka pfied prvním importem
byla definována tak, aby dovezen˘ pes byl
co nejtypiãtûj‰ím pfiedstavitelem pleme-
ne. K leopardímu psu v‰ak podle pfied-
stav vût‰iny lidí patfií také leopardí barva,
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tj. modrá nebo ãervená merle. První dove-
zen˘ pes Car je v‰ak ãern˘ a pfiiletûl náhra-
dou za atraktivního modrého psa, jehoÏ
testy v Kanadû prokázaly ãásteãnou hlu-
chotu. Z mého dne‰ního pohledu se mi to
jeví jako obrovské ‰tûstí, i kdyÏ tehdy to
bylo spí‰e zklamání. Kathy má vyrovnanou
povahu a má Ïlutou barvu s Ïíháním. Dnes
vím, Ïe ona je, narozdíl od Cara, nositelem
merle genu. Oba tito zakladatelé chovu
v Evropû mají negativní testy na hluchotu.
Spojení tûchto jedincÛ bylo ‰Èastné a první
generace jejich potomkÛ, pokud je mi zná-
mo, netrpí Ïádn˘mi závaÏn˘mi vadami, ani
hluchotou, ani vût‰ími zdravotními pro-
blémy. Obãas se objevuje vût‰í nervová
labilita a z ní vypl˘vající problémy, kterou
nûktefií jedinci zdûdili zfiejmû po Carovi,
ale Kathy pomohla tyto nedostatky zmír-
nit. Spojení Kathy s Toledem, ktefií jsou
oba nositeli merle genu, bylo velmi úspû‰-
né a pfiineslo potomky velmi vyrovnan˘ch
povah i stavby tûla, ale objevily se i nedo-
statky, které jsou v˘sledkem spojení dvou
jedincÛ, nositelÛ merle genu. Z 19 ‰tûÀat,
která vze‰la z tohoto spojení, mûlo jedno
bílou hlavu a jedno ‰tûnû vykazovalo vût‰í
mnoÏství bíl˘ch ploch po tûle. Moje druhá
importovaná fena Peggy je mírné povahy.
Je také strakatá a je nositelkou merle genu.
Z deseti ‰tûÀat narozen˘ch ze spojení
s Toledem mûla dvû vût‰í bílé plochy
a bílou hlavu. Co se t˘ãe povahy, vût‰ina
tûchto potomkÛ má vyrovnané povahy,
které charakterizují oba rodiãe. 
Na pfiíkladu sv˘ch vlastních psÛ, na základû
znalosti jejich pfiedností i jejich nedostatkÛ,
mohu proto dobfie demonstrovat základní
faktory, které chov catahoul ovlivÀují. Tûmi
nejdÛleÏitûj‰ími jsou pfiítomnost merle
genu a pfiíbuzenská plemenitba. S obûma
tûmito skuteãnostmi bojují nejen chovatelé
v Americe, ale i u nás, a to nejen u leopar-
dích psÛ. Tzv. merle nebo M gen mají ve své
v˘bavû i jiná plemena (napfiíklad border

kolie, australsk˘ ovãák, kolie atd.) a pravidla
pro jejich kfiíÏení jsou proto obecnû platná
a net˘kají se jen catahoul. 
Pigmentace psÛ je urãena nûkolika rÛzn˘-
mi geny. K nim patfií u nûkter˘ch plemen
i M gen (merle), kter˘ je ve své podstatû
neúplnû dominantní (nebo gen se stfiední
expresí) a patfií ke genÛm, které zpÛsobují
skvrnité (patchy) fiedûní základní barvy.
V praxi to znamená skrvny rÛzné intenzity
a odstínÛ, které se objevují na pozadí
základní barvy. Pes ho buì má (pak ho
mÛÏe potomstvu pfiedat), a nebo ho nemá
(a pak ho nemÛÏe pfiedávat). To, zda je pes
nositelem merle, není nûkdy jednoduché
urãit, zvlá‰tû u ãerven˘ch a Ïlut˘ch jedincÛ.

Je to nejlépe viditelné u ‰tûÀat po naroze-
ní, protoÏe pozdûji tmavnou nebo blednou
a v dospûlosti mohou b˘t skvrny masková-
ny nebo mohou b˘t jen malé napfiíklad na
‰piãkách u‰í. To, zda je jedinec nositelem
merle nebo ne, se pak ãasto prokáÏe aÏ na
jeho potomstvu. Skryté nebo fantomové
merle mají psi, ktefií nesou M gen, ale vypa-
dají jako tfií nebo dvoubarevní. Tito jedinci
mají nûkde na tûle, vût‰inou na u‰ích nebo
na hlavû, malé sotva viditelné merle skvrn-
ky. I oni jsou pak nositeli M genu. Vodít-
kem mÛÏe b˘t také barva oãí. Pokud jsou
modré nebo mají modré segmenty, pak
bude jedinec nositelem merle.
DÛleÏité je, jak se tyto geny dûdí a co je
s nimi spojeno. Celobarevn˘ jedinec (solid)
nemá ve své v˘bavû M gen a je mm (rece-
sivní homozygot). Strakat˘ nebo jedinec
s merle barvou má M gen, a je proto Mm.
Pokud dojde ke kfiíÏení dvou celobarev-
n˘ch psÛ, vznikne zase jen mm. Pokud se
zkfiíÏí Mm a mm, vzniknou rÛzné kombi-
nace, a to buì Mm, nebo mm. KdyÏ se kfií-
Ïí dva jedinci s Mm, pak vzniká vût‰í ‰kála
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moÏností, tj. Mm, mm nebo MM. To ve
skuteãnosti znamená, Ïe budou ‰tûÀata
s merle zbarvením, celobarevná nebo
dvojité merle, coÏ jsou hodnû bílí jedinci.
U poslednû jmenovan˘ch je nejvût‰í
nebezpeãí, Ïe budou úplnû nebo jedno-
strannû hlu‰í, protoÏe u catahoul je tento
typ hluchoty vázán na barvu. Aãkoli její
pfiíãiny nejsou zcela prokázané, pfii sou-
ãasn˘ch znalostech se to jeví tak, Ïe kvÛli
nedostatku pigmentu odumfie do cca ãtyfi
t˘dnÛ vûku ‰tûnûte sluchov˘ nerv. To se
projeví nevratnou ztrátou sluchu buì
u jednoho, nebo obou u‰í. To je také nej-
vût‰í nebezpeãí, které je spojeno s kfiíÏe-
ním dvou merle zbarven˘ch psÛ. Pokud
dojde ke spojení dvou MM, budou
potomci pouze MM, tj. pfievaha bílé bar-
vy. Pokud se v‰ak spojí MM a mm, budou
v‰ichni potomci Mm. U skryt˘ch merle
lze pfiítomnost M genu potvrdit jen na
jejich potomstvu a to pfii nejmen‰ím
poãtu asi 8 ‰tûÀat ve vrhu. 
Z mého pohledu jsou v˘‰e zmínûné sku-
teãnosti jedním z nejdÛleÏitûj‰ích hledi-
sek pfii rozhodování, jaké spojení uskuteã-
nit a kde je tfieba se tomu vyhnout.
Americké chovy tím velmi trpí, protoÏe
ãasto je dÛleÏitûj‰í komerãní stránka vûci,
tj. prodat ‰tûÀata a to pfiedev‰ím ta Ïáda-
ná – merle barvy. Celobarevná se pak
odstraÀují, protoÏe jsou hÛfie prodejná,
a bílá nejspí‰ zÛstávají v chovu, pokud se
jim zrovna neprokáÏe v˘‰e zmínûná hlu-
chota. To bylo patrné zejména v dobû, kdy
jsem hledal svého prvního psa. Celoba-
revní jedinci se v té dobû v chovech takfika
nedali najít. Souãasn˘ stav se ale pfiece jen
li‰í. Naznaãuje to i pomûrnû v˘razná zmû-
na standardu jedné z hlavních organizací
sdruÏující chovatele catahoul, UKC, která

smûfiuje k úplnému vyfiazení hodnû bíl˘ch
psÛ a psÛ s bílou hlavou z chovu. Ostatní
organizace (ACA, NALC) sice k tomuto
kroku je‰tû nesáhly, ale na internetov˘ch
stránkách chovatelsk˘ch stanic, které se
k tûmto organizacím hlásí, je vidût také
posun. Mnozí si totiÏ uvûdomili, Ïe pouze
komerãní pfiístup by mohl toto plemeno
váÏnû ohrozit, a proto se snaÏí o osvûtu
a zpfiístupnûní souãasn˘ch vûdomostí
o genetice také ‰ir‰í chovatelské vefiejnos-
ti. 
U nás je situace obdobná. V‰echny
pozdûj‰í uskuteãnûné importy jsou
jedinci s merle, nejÏádanûj‰í jsou ‰tûÀa-
ta se zbarvením merle, celobarevní psi
jsou na v˘stavách v nev˘hodû a jsou
hÛfie prodejní. Objevují se uÏ také bílí,
popfiípadû hlu‰í jedinci. Tento trend by

dlouhodobû mohl kvalitu na‰eho chovu
znaãnû ohrozit. Nemá smysl si zastírat,
Ïe hluch˘ leopard je obrovsk˘ problém
z hlediska v˘chovy a pfii nedodrÏení
základních pravidel je vût‰ím ohroÏením
pro okolí neÏ zdrav˘ pes. KaÏd˘ chovatel
si pak musí sám za sebe rozhodnout,
zda ho pustí „do svûta“ a bude tak více-
ménû zodpovûdn˘ za to, co bude násle-
dovat. Nûktefií na‰i chovatelé mají uÏ
také zku‰enosti s tím, jak je bolestné
odstraÀovat sladké ‰estinedûlní ‰tûÀát-
ko, u kterého se hluchota prokáÏe. Nej-
lep‰í je proto prevence, tzn. vyhnout se
spojením, kde takové riziko hrozí. 
Dal‰ím faktorem, kter˘ ovlivÀuje (a v této
chvíli spí‰e negativnû) chov catahoul, je
pfiíbuzenská plemenitba. V‰eobecná defi-
nice pfiíbuzenské plemenitby uvádí, Ïe to
je takové spojení zvífiat, která jsou (je‰tû)
více pfiíbuzná, neÏ je prÛmûr v populaci.
Je to pomûrnû vágní urãení, nicménû
v praxi to asi znamená, Ïe se stejní jedin-
ci opakují v rÛzn˘ch generacích v rámci
tfiígeneraãního rodokmenu. To vykazuje
mnoho americk˘ch chovÛ nejen u leo-
pardích psÛ, ale takfika u v‰ech plemen.
Zda je dÛvodem velká geografická vzdá-
lenost mezi jednotliv˘mi chovateli nebo
snaha udrÏet v chovu pracovnû nebo
jinak úspû‰né jedince nebo jen ‰patná
informovanost, t˘kající se základních
genetick˘ch pravidel, to lze tûÏko urãit.
Spí‰e to v‰ak bude kombinace tûchto fak-
torÛ spojená se svobodou rozhodování
o tûchto vûcech, která je v Americe bûÏná.
Dnes se i tam vedou mezi chovateli dis-
kuse o tom, zda je to dobré nebo co to
vlastnû pfiiná‰í. Jisté v‰ak je, Ïe i tam se
praxe mûní a ti osvícenûj‰í volají po lep‰í
v˘mûnû informací, t˘kajících se vad
a nedostatkÛ, které byly dfiíve tabu, ale
chov negativnû ovlivÀují.
Pokud budete chtít importovat nového
jedince, kter˘ by pomohl osvûÏit ná‰
chov, a va‰e poÏadavky budou zahrnovat
‰piãkov˘ exteriér, dobré charakterové
vlastnosti a dobr˘ zdravotní stav, najdete
v jeho rodokmenu (alespoÀ) ze strany
jednoho z rodiãÛ Aden’s nebo Wolf Rive-
r’s linii a pravdûpodobnû také psa se jmé-
nem King’s Pretty Boy. Dnes to v‰ak bude
nejspí‰e ve ãtvrté aÏ páté generaci. To je
skuteãnost, se kterou je tfieba se smífiit.
Tak na tom jsou v‰ichni moji importova-
ní psi a t˘ká se to i dal‰ích dovozÛ. Nic-
ménû pokud je tomu tak, není na tom
stav na‰eho souãasného chovu tak ‰pat-
nû jako vût‰ina chovÛ americk˘ch, proto-
Ïe u ‰tûÀat z na‰eho chovu se to z bûÏné-
ho tfiígeneraãního rodokmenu ani
nedozvíte. BohuÏel i u nás v‰ak existují
v˘jimky a do chovu se tak dostávají jedin-
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ci, ktefií jsou nejen sami plodem americké
pfiíbuzenské plemenitby, ale dál ji i tady
upevÀují. 
Pfiíbuzenská plemenitba ano ãi ne? To
jsou otázky, které se fie‰í i u jin˘ch ple-
men. Pfiíbuzenská plemenitba obecnû
vede k tzv. inbreedingové depresi a jejím
následkem je ztráta Ïivotní síly (Ïivota-
schopnosti) a vyznaãuje se pfiedev‰ím
ménû zdrav˘mi psy, slab‰ím rÛstem, sní-
Ïenou plodností a v˘konem, sniÏováním
inteligence, naru‰en˘m chováním a sní-
Ïenou péãí fen o ‰tûÀata. Úzká pfiíbuzen-
ská plemenitba pÛsobí zv˘‰en˘m rizikem
onemocnûní a s tím spojen˘m genetic-
k˘m po‰kozením, které pro mnoho psÛ
znamená utrpení a brzkou smrt. K tako-
vému stavu jsme se u nás v chovu leo-
pardích psÛ zatím nedopracovali, nicmé-
nû neuváÏené dovozy hodnû pfiíbuzn˘ch
jedincÛ a jejich dal‰í vzájemné kfiíÏení
k tomu v budoucnu mohlo vést. Za tím,
Ïe nûktefií ameriãtí chovatelé volají po
zvefiejÀování rÛzn˘ch vad, stojí snaha zji-
stit, v jakém stavu se vlastnû jejich chovy
nacházejí a jak je moÏné se nedostatkÛm
vyhnout a vyfiadit nositele váÏn˘ch vad
z dal‰ích chovÛ. Mám dojem, Ïe i tam

jsou to v‰ak jen ojedinûlé, nicménû pro
mne vítané vla‰tovky, kter˘m není osud
plemene lhostejn˘. Praxe v ãeském cho-
vu, zejména u módních plemen, jako
jsou v souãasné dobû labradorsk˘ retrívr,
bernsk˘ sala‰nick˘ pes, rhodesk˘ ridÏbek
ãi nûmeck˘ ovãák a fiada dal‰ích plemen,
vede spí‰e k tomu vady zamlãovat
a potenciálním zákazníkÛm vykládat
vûci, které chtûjí sly‰et. To, Ïe si koupíte
celoÏivotní pochodující problém, je

v tomto smûru pro prodávajícího na-
prosto podfiadná záleÏitost. I proto pova-
Ïuji dobrou informovanost o plemeni za
velice dÛleÏitou.
Pfied takfika sedmi lety, kdy jsem s leopar-
dy zaãínal, byla moje pozice pfiece jen
obtíÏnûj‰í a k fiadû skuteãností jsem se
musel i za cenu pfiípadn˘ch omylÛ dopra-
covat. Na sv˘ch vlastních odchovech
mohu ukázat, Ïe v˘‰e zmínûné zákonitos-
ti fungují a Ïe se jim nelze vyhnout. Pro
zodpovûdného chovatele to v‰ak zname-
ná, Ïe pfii jejich znalosti musí vÏdy peãli-
vû váÏit rizika, která ze spojení dvou
dan˘ch jedincÛ plynou. Nejen spojení
dvou merle gen nesoucích jedincÛ, ale
i spojení jedincÛ se ‰patn˘mi povahami
(napfiíklad bázliv˘ch) pfiiná‰í znaãné pro-
blémy pro nové majitele ‰tûÀat. Jak je
vidût na v˘‰e zmínûném pfiíkladu Cara
a Kathy, dají se tyto vlastnosti dobr˘m
spojením zmírnit. O to jednodu‰‰í je
situace dnes pro v‰echny, ktefií jsou
ochotni získan˘m zku‰enostem a poznat-
kÛm naslouchat. K tomu Vám v‰em pfieji
hodnû chovatelsk˘ch úspûchÛ.

RNDr. Helena Synková, CSc., 
ing. Gerhard Stein
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