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K
aÏdá populace, aÈ jde o populaci ãisto-
krevného plemene, nebo populaci kfií-
ÏencÛ, se skládá ze dvou dílãích ãástí,

a to samiãí a samãí. Velikost tûchto ãástí ne-
musí b˘t vÏdy stejná. V chovu psÛ ãistokrev-
n˘ch plemen je vût‰inou o nûco málo vût‰í
populace psÛ a men‰í populace fen. ProtoÏe
se v‰ak na psy kladou vy‰‰í podmínky pro za-
fiazení do reprodukce neÏ na feny, fen je do
dal‰í reprodukce zafiazována vût‰í ãást, kdeÏ-
to psÛ je vybíráno do chovu podstatnû ménû.
Nejv˘raznûj‰í rozdíly jsou u plemen pracov-
ních. U plemen spoleãensk˘ch to tak v˘razné
není. Genové frekvence se tak ponûkud odli-
‰ují a mûní se z generaci na generaci. Je-li
v rodiãovské generaci (matefiské) totéÏ rela-
tivní genové sloÏení jako v generaci potom-
kÛ (dcefiiné) bez ohledu na pohlaví, hovofií-
me o genové rovnováze v obou populacích.
JestliÏe genová rovnováha nastane v po-
sloupnosti nûkolika následujících generací,
pak jde o zákon a populace je v genové rov-
nováze. Taková populace, která je v rovno-
váÏném stavu, je naz˘vána panmiktická 
populace. Panmiktické populace existují v di-
vok˘ch populacích zvífiat, kde je uplatÀován
jen pfiírodní v˘bûr, ale jinak mohou v‰ichni
jedinci reprodukce schopní do reprodukce
zasáhnout. V chovu v‰ech druhÛ domesti-
kovan˘ch zvífiat, a tedy i u psÛ, je populace
stále naru‰ována rÛzn˘mi vlivy, které rovno-
váÏn˘ stav populací naru‰ují a mûní tak její
genofondové sloÏení, a tedy logicky i frek-
vence alel. Jde o procesy systematické, které
vedou k pfiedpovídateln˘m zmûnám v geno-
vém sloÏení, zmûnám Ïádan˘m jak v jejich
rozsahu, tak také v jejich smûru, jako je:

� migrace,
� mutace,
� selekce.

V populaci nastávají rovnûÏ zmûny stochas-
tické ãili náhodné, se kter˘mi se ãastûji setká-
váme v mal˘ch a málopoãetn˘ch populacích.
Tyto zmûny jsou pfiedpovûditelné v rozsahu,
ale ne ve smûru pÛsobení. Tyto zmûny naz˘-
váme

� náhodn˘ tlak – genetick˘ drift.

MIGRACE
V chovatelské práci se setkáváme s formou
imigrace genÛ, napfiíklad pfii pouÏití metody
osvûÏení krve, pfii novotvorném kfiíÏení, kdy

jsou tvofiena nová plemena psÛ, pfievodném
kfiíÏení, kdy je jedno plemeno pfiekfiíÏeno po
nûkolik generací jin˘m plemenem a pfii uÏit-
kovém kfiíÏení. Analogicky lze také odvodit
v˘znam v˘razu emigrace genÛ, kde jde o ex-
port jedincÛ mimo populaci. Dfiíve byla i se-
lekce zahrnována pod tento pojem, i kdyÏ
jde o metodu jiného genetického v˘znamu.
Zmûna ãi zmûny, které nastanou ve frekven-
cích alel z generace na generaci v dÛsledku
imigrace, mÛÏeme vypoãítat z rozdílu geno-
v˘ch frekvencí populace rodiãovské a popu-
lace jejich potomkÛ (populace dcefiiné). Cel-
kovû lze zmûny ve frekvencích alel násled-
kem imigrace vyjádfiit takto:
� zmûny frekvence alel záleÏí na relativním
poãtu imigrantÛ (ãím je poãet importÛ vût‰í,
tím jsou vût‰í zmûny frekvencí alel),
� zmûna frekvencí alel záleÏí na rozdílu ve
frekvencích alel pÛvodní populace a frek-
vencích alel imigrantÛ,
� genotypová rovnováha v obou populacích
nastává, aÏ jsou frekvence alel v rodiãovské
populaci stejné jako v generaci jejich po-
tomkÛ.
V chovatelské praxi se vût‰ina ãistokrevn˘ch
plemen psÛ bez importovan˘ch jedincÛ ne-
obejde. Imigrace genÛ je tedy nevyhnutelná.
Pokud v‰ak neznáme genotypovou kvalitu
importovaného jedince, mohou se nám v po-
pulaci jeho potomkÛ ãi populaci následující
objevit nejen Ïádoucí znaky a vlastnosti, ale
i neÏádoucí. Abychom se tûch neÏádoucích
znakÛ a vlastností vyvarovali vãetnû dûdiã-
n˘ch chorob a defektÛ, je tfieba provádût dÛ-
slednou kontrolu dûdiãnosti kaÏdého im-
portovaného jedince se v‰emi dÛsledky.
Málopoãetné plemeno ãas od ãasu potfiebu-
je pfiilití krve plemene pfiíbuzného ãi pleme-
ne pÛvodního, ze kterého vzniklo. Reakce na
pfiilití krve – imigraci genÛ tohoto plemene –
bude tím vût‰í, ãím men‰í je málopoãetná
populace. Populace, která bude mít jen nû-
kolik desítek zvífiat, bude samozfiejmû znaã-
nûji takov˘m zásahem ovlivnûna v plemen-
ném typu neÏ populace, která ãítá fiádovû
stovky zvífiat. O to bude následovat i del‰í
období dal‰ího ‰lechtûní, aby plemeno po
pfiilití krve jiného plemene nezaniklo.

MUTACE
UvaÏujeme-li o mutacích jako o moÏn˘ch

pfiíãinách zmûn v genovém sloÏení popula-
ce, pak mají v˘znam takové mutace, které
pÛsobí sv˘m efektem na zmûny fenotypické
exprese. V tom pfiípadû hovofiíme o tzv.
mutaãním tlaku. Pokud bylo provádûno sle-
dování v˘skytu mutací, byly vesmûs zji‰tûny
jen velmi malé frekvenãní zmûny. Jedna
mutace byla v prÛmûru zaznamenána
u jednoho jedince mezi 10 000 aÏ 100 000
000 jedincÛ. Praktick˘ v˘znam mutací na
zmûny genov˘ch ãetností v populaci je tedy
zanedbateln˘.
¤ada mutací nezpÛsobí Ïádné fenotypické
zmûny jedincÛ. Jsou to mutace v té ãásti
DNA, která nekóduje Ïádnou vlastnost. Tyto
mutace mají v˘znam jen pro genetick˘ poly-
morfismus a mohou b˘t vyuÏity pro ovûfio-
vání pÛvodu ãi jako genetické identifikaãní
márkry. Naopak nûkteré mutace jsou fatální.
Ty jsou zodpovûdné za odumfiení zygot
v ãasném stadiu v˘voje. Takové mutace ne-
jsou snadno identifikovatelné. Jejich v˘skyt
se dá jen odhadnout pozorováním sníÏené-
ho poãtu narozen˘ch ‰tûÀat ve vrzích po nû-
kterém spoleãném pfiedkovi. Jsou i mutace
letální a semiletální, které sniÏují nebo úpl-
nû zamezují Ïivotaschopnost jedincÛ. ·tû-
Àata se pak rodí mrtvá nebo krátce po po-
rodu hynou.

SELEKCE
Selekce je nejv˘znamnûj‰ím ãinitelem, kter˘
ovlivÀuje zmûny v genovém sloÏení popula-
ce. MÛÏeme i fiíci, Ïe jde o ãinitel klíãov˘. Bez
selekce není chovatelsk˘ pokrok! Ten, kdo prak-
ticky provádí selekci, mÛÏe znaãnû pfiispût
k zu‰lechtûní populace, ale na druhé stranû
pokud je selekce provádûna ‰patnû, mÛÏe
mít pro populaci velmi nepfiíznivé dÛsled-
ky!!!! 
Snad nejhor‰í dÛsledky vyplynou z toho, kdyÏ ten,
kdo provádí selekci, podcení neÏádoucí znak,
vlastnost ãi dûdiãnou chorobu nebo dûdiãn˘ defekt
z hlediska genetického.
Je lépe, kdyÏ postiÏení jedinci zÛstanou
mimo reprodukci, neÏ kdyÏ se riskuje gene-
tická podstata neÏádoucího znaku, vlastnos-
ti ãi dûdiãné choroby nebo defektu. Napfií-
klad podcenit olysání na kterémkoliv místû
tûla psa z hlediska genetického a rozhod-
nout, Ïe léãba tohoto onemocnûní to napra-
ví. Je nesmírnû dÛleÏité znát selekãní pravi-
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dla a dobfie porozumût jejich principÛm,
nebo radûji selekci neprovádût a nechat to
zajistit takov˘m funkcionáfiÛm klubu, ktefií
selekci rozumûjí.
V chovu psÛ je velmi dÛleÏit˘m odborníkem
rozhodãí exteriéru. Ten pfiedev‰ím musí cit-
livû zhodnotit rozdíly a odchylky od stan-
dardu, zejména z hlediska genetického. ·pat-
n˘m rozhodãím je ten, kter˘ hodnotí psa ji-
nak v˘borného exteriéru ocenûním „velmi
dobr˘“ jen proto, Ïe má ‰patnû kupírovan˘
ocas, protoÏe je tato zanedbatelná negene-
tická odchylka jasnû vidût, a na druhé stranû
nedovede dobfie zhodnotit chody psa, zaúh-
lení konãetin a podobnû, protoÏe to nepo-
stfiehne. Takov˘ch rozhodãích není zrovna
málo!
Podobné, ale znaãnû obtíÏnûj‰í, je hodnoce-
ní v˘konu u pracovních psÛ. Dobfie vycviãe-
ní a pfiedvedení psi zku‰en˘m cviãitelem, ale
vlohovû prÛmûrní, ãasto vyhrávají zkou‰ky
a soutûÏe psÛ nad tûmi, ktefií mají vlohy ‰piã-
kové, ale v˘kon je prÛmûrn˘ jen proto, Ïe
byli zkaÏeni chybami jejich pána. Citlivé
a objektivní zhodnocení pracovních vloh psa
má pro chov pracovních plemen velmi dÛle-
Ïit˘ a snad nejdÛleÏitûj‰í v˘znam.
Selekce je zásah do populace, kter˘m se za-
braÀuje urãit˘m genotypÛm pfiispût genové
skladbû pfií‰tí generace. Selekce mûní frek-
vence alel v populaci. Selekcí se mûní geno-
fond pfií‰tí generace. Proporcionální podíl
potomstva daného jedince podmiÀující slo-
Ïení generace je reprodukãní zpÛsobilost (fit-
ness), naz˘vaná nûkdy také adaptivní, pfií-
padnû selektivní hodnotou (v chovu psÛ je
takov˘m jedincem velmi atraktivní a Ïádan˘
pes). Tato hodnota je logicky ovlivÀována
rÛzn˘mi vlivy, jako je sterilita jedince ãi zdra-
votní poruchy omezující jeho reprodukãní
zpÛsobilost. Selekcí je proto znaãnû ovlivnû-
na genotypová skladba (ãetnost) populace
a v dÛsledku zmûn v genotypové ãetnosti
populace se mûní i frekvence nûkter˘ch alel.
Prakticky to znamená, Ïe se v pfií‰tí generaci
nutnû sniÏuje poãet jedincÛ s neÏádoucím
znakem, na kter˘ byla selekce vedena.
Uveìme si praktick˘ pfiíklad selekce na jed-
noduch˘ znak kontrolovan˘ jednou recesiv-
ní alelou, napfiíklad na dûdiãnou slepotu.
Obecnû si oznaãíme dominantní alelu kon-
trolující zdrav˘ v˘voj znaku (vidûní) A a ale-
lu recesivní kontrolující oslepnutí a. V na‰í
populaci je napfiíklad 80 jedincÛ, z nichÏ
jsou 4 slepí. Tito 4 slepí jedinci, to je 5 %,
jsou recesivní homozygoti aa. Podle Hardy-
Weinbergiova zákona je zde dále 34 % here-
rozygotÛ – nositelÛ vlohy (27 jedincÛ), u kte-
r˘ch se slepota neprojeví, a zbytek do 100 %,
to je 61 % klinicky i geneticky zdrav˘ch je-
dincÛ (49 psÛ a fen). V‰ech 5 % slep˘ch je-
dincÛ bude z dal‰í reprodukce vyfiazeno. Do

reprodukce pfiijde 76 jedincÛ, ze kter˘ch je
27 : 76 = 35,53 % heterozygotÛ (Aa) a 49 : 76
= 64,47 % klinicky i geneticky zdrav˘ch do-
minantních homozygotÛ (AA). Frekvence
alel v populaci tûchto 76 jedincÛ budou ná-
sledující:

2AA + Aa    2x64,47 + 35,53      164,47
A = ------------- = -------------------------- = ------------ =  82,235, 

2                      2                       2
(coÏ je hodnota 0,82)

Aa     35,53   
a = ----- = --------- =   17,765, (coÏ je hodnota 0,18)

2       2         

Vypoãítáme si, jak se zmûní genotypová ãet-
nost v následující generaci a jak se zmûní
souãasnû i frekvence alel. V‰e vyplyne a snad-
no to pochopíme z Mendelova ãtverce, kde si
mimo alel dosadíme i jejich vypoãítané frek-
vence. (Frekvence genotypÛ se vypoãítají ná-
sobením frekvencí alel mezi sebou, tj. frek-
vence genotypÛ AA = A x A = 0,82 x 0,82 =
0,624, atd.)*****

V dal‰í generaci bude 67,24 % klinicky a ge-
neticky zdrav˘ch jedincÛ (AA), 2 x 14,76 =
29,52 % heterozygotÛ – nositelÛ vlohy (Aa)
a 3,24 % recesivních homozygotÛ – slep˘ch
psÛ a fen (aa).

Fitness (reprodukãní hodnota) je v na‰em
pfiípadû: 1 – 0,05 = 0,95, to je 95 %
Koeficient selekce (selekãní tlak) je v na‰em
pfiípadû: 5 : 100 = 0,05, to je 5 %

V kynologické praxi je to v‰ak jiné, zejména
u pracovních plemen, kde je dán poÏadavek
nejen na exteriérové znaky a zdraví, ale rov-
nûÏ na v˘kon. Evidujeme-li v plemenné kni-
ze napfiíklad registraci 400 ‰tûÀat, z nichÏ je
200 psÛ a 200 fen, pak si hodnoty fitness
a selekãního tlaku snadno vypoãítáme podle
toho, kolik psÛ a fen z tohoto poãtu naroze-
n˘ch ‰tûÀat bylo zafiazeno do reprodukce.
Na psy jsou poÏadavky vût‰í neÏ na feny
obecnû. Zafiadíme-li do chovu z tûchto naro-
zen˘ch ‰tûÀat 30 psÛ a 50 fen, tj. 80 celkem
(to je 20 % z narozen˘ch a 80 % je jich z re-
produkce vyfiazeno), pak je celková hodnota
bez ohledu na pohlaví:
Fitness (reprodukãní hodnota) 1 – 0,8 = 0,2,

coÏ je uveden˘ch 20 %
Koeficient selekce (selekãní tlak) 80 : 100 =
0,8, coÏ je uveden˘ch 80 %

Komu se toto jeví jen jako nûkolik spoãíta-
n˘ch ãísel, mûl by o takové populaci více ge-
neticky pfiem˘‰let následujícím zpÛsobem:
âím se jedná o men‰í populaci, tím jsou
tyto hodnoty varovnûj‰í. âím men‰í poãet
jedincÛ je vybráno do reprodukce, tím se
zvy‰uje homozygotnost dal‰ích generací
a sniÏuje se genetická variabilita následují-
cích generací. Z populace se selekcí neztrá-
cejí jen alely selektované, ale i alely nutné
pro rozvoj normálních Ïivotních funkcí, kte-
ré jsme nepozorovali. âím men‰í populace
a vût‰í selekãní tlak, tím populaci rychleji
hrozí závaÏné problémy.

KONTROLNÍ OTÁZKY:
Jaké jsou hodnoty fitness a hodnoty koefi-
cientu selekce (selekãní tlak) jen pro psy
(samce) v na‰í populaci 400 ‰tûÀat?
Fitness pro psy = 170 : 200 = 0,85 = 85 %,  
1 – 0,85 = 0,15, coÏ znamená, Ïe jen 15 %
psÛ je vybráno do reprodukce!
Koeficient selekce pro psy = 85 : 100 = 0,85,
coÏ znamená, Ïe je 85 % psÛ vyfiazen˘ch z re-
produkce.  

Jaké jsou hodnoty fitness a hodnoty koefi-
cientu selekce (selekãní tlak) pro feny v na‰í
populaci 400 ‰tûÀat?
Fitness pro feny = 150 : 200 = 0,75,  
1 – 0,75 = 0,25, coÏ znamená, Ïe jen 25 % fen
je vybráno do reprodukce!
Koeficient selekce pro feny = 75 : 100 =
0,75, coÏ znamená, Ïe je 75 % fen vyfiaze-
n˘ch z reprodukce.Fo
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