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NA·E PORADNA
Dotazy a odpovûdi

Odborníci vám radí
Z HNùD¯CH RODIâÒ âERNÉ ·TùNù?
U pudlÛ pﬁevládá ãerná barva nad hnûdou. Domnívala jsem se, Ïe totéÏ platí
i u ‰picÛ, ale známá chovatelka mi tvrdí,
Ïe se jí z hnûd˘ch rodiãÛ narodilo ãerné
‰tûnû. âím to je?
Kamila Zatloukalová, Praha
Odpovídá Ivan Stuchl˘
– absolvent PﬁFUK, vûnuje
se genetice, parazitologii,
v˘Ïivû psÛ a nûkter˘m
alternativním metodámn
léãení, pﬁírodním, vzácn˘m
a málo znám˘m plemenÛm

Alela (konkrétní podoba vlohy) pro ãernou
barvu tmavého pigmentu je úplnû dominantní nad úãinkem alely pro ãokoládovû
hnûdou barvu tmavého pigmentu nejen
u pudlÛ, ale i u jin˘ch plemen psÛ, napﬁíklad u nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohaﬁÛ,
dobrmanÛ, jagdteriérÛ, dalmatinÛ a také

hnûdû zbarvené ‰tûnû, je jisté, Ïe ãernû
zbarven˘ rodiã má v genotypu jednu alelu
pro ãernou a jednu alelu pro hnûdou barvu
tmavého pigmentu.
Ze dvou ãern˘ch rodiãÛ se mÛÏe narodit
hnûdû zbarvené ‰tûnû v tom pﬁípadû, Ïe
mají oba v pﬁíslu‰ném vlohovém páru vedle
alely pro ãernou barvu tmavého pigmentu
alelu pro ãokoládovû hnûdou barvu. ProtoÏe ãokoládovû hnûdí jedinci nemohou mít
ve vlohové v˘bavû nikdy nic jiného neÏ dvû
recesivní alely pro hnûdou barvu, nemohou
nikdy a za Ïádn˘ch okolností dát spolu ãernû zbarvené ‰tûnû. Jinak a jednodu‰e ﬁeãeno: ve vlohové v˘bavû ãerného jedince se
alela pro hnûdou barvu mÛÏe skr˘vat, ale
ve vlohové v˘bavû hnûdého jedince se
s ohledem na vztah dominance a recesivity
obou alel alela pro ãernou barvu skr˘vat
nemÛÏe. Zdánlivou záhadu by mohly nejspí‰ vysvûtlit paternitní testy.

ky a hraãky dolÛ z kopce a sama bych stála
nahoﬁe na kopci, aby se unavil. V‰ude
v místech, kde bych pﬁedpokládala, Ïe zvûﬁ
bude, bych ho vodila na vodítku a z vodítka bych ho pustila jen tehdy, pokud bych se
opakovanû pﬁesvûdãila, Ïe pﬁed námi vybûhne zajíc a pes se vrátí. Pokud bych nemûla na to v takové situaci ho zvládnout,
nebyl by v lese nikdy bez vodítka.
KdyÏ moje fenka Haidinka, nûmecká ovãaã-

MÒJ PES HONÍ ZVù¤

u ‰picÛ. Znamená to, Ïe ãokoládovû hnûdû
zbarvení jedinci mají ve svém vlohovém zaloÏení po dan˘ znak (v genotypu) vÏdy dvû
recesivní (ustupující) alely (a nemohou
mít nic jiného), kdeÏto ãerní jedinci mohou
mít v genotypu buì dvû dominantní alely,
anebo jednu alelu dominantní a jednu recesivní. Podle barvy srsti a hlavnû nosu nelze rozhodnout, jak je ãernû zbarven˘ jedinec pro barvu tmavého pigmentu dûdiãnû
zaloÏen, ale je to moÏné zjistit genetick˘m
experimentem - jeho spojením s jedincem
ãokoládovû hnûd˘m. Pokud je poãet ‰tûÀat
získan˘ch z takového spojení dostateãnû
velk˘ a pokud se mezi nimi neobjeví ani
jedno jediné hnûdû zbarvené, lze pﬁedpokládat, Ïe zkou‰en˘ jedinec má ve svojí vlohové v˘bavû dvû alely pro ãernou barvu
tmavého pigmentu. JestliÏe se ale mezi ‰tûÀaty objeví jen jedno jediné ãokoládovû
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Mám ‰estiletého belgického ovãáka Bena.
Je velice chytr˘ a doma i poslu‰n˘, nauãila jsem ho bez problémÛ spoustu rÛzn˘ch
cvikÛ a trikÛ. Venku vcelku poslouchá, pﬁijde na zavolání, i kdyÏ nûkdy po chvilce
otálení, ov‰em jen do té doby, dokud nenarazí na stopu zvûﬁe nebo nezahlédne
tﬁeba zajíce. Pak vyráÏí neznámo kam
a vrací se nûkdy po pár minutách, nûkdy
tﬁeba aÏ za hodinu. Z toho dÛvodu uÏ ho
témûﬁ nepou‰tím navolno, ale to také
není ﬁe‰ení, myslím, Ïe ovãák voln˘ pohyb potﬁebuje. Myslíte, Ïe by s tím ‰lo
je‰tû nûco dûlat?
Barbora Máchová, Praha
Odpovídá Vûra Brunclíková
– majitelka první soukromé psí
‰koly AMBRA Professional pro
majitele v‰ech plemen psÛ
e-mail: ambra@iol.cz

Kdybych já mûla takového psa, kter˘ pronásleduje zvûﬁ (a mûla jsem), drÏela bych
ho na vodítku jen v místech, kde bych pﬁedpokládala, Ïe se zvûﬁ mÛÏe vyskytovat,
a v parku se psy bych ho klidnû pou‰tûla,
aby se s nimi probûhl.
Pokud bych chtûla psovi dopﬁát fyzickou aktivitu, a tu belgick˘ ovãák opravdu potﬁebuje, brala bych ho pravidelnû bûhat vedle
kola. Pokud aportuje, házela bych mu míã-

ka, pronásledovala zvûﬁ, chodila jsem s ní
na cviãi‰tû mezi psy a jejími dal‰ími aktivitami byl je‰tû trénink poslu‰nosti, stopy
a obrany. Tehdy jsem v‰ak mûla problémy
i na stopách, protoÏe jakmile Haida spatﬁila zajíce, vyrazila za ním, a mûla jsem i problémy pﬁi revírech, které jsme cviãili v pﬁírodû, tedy v lese. Tehdy, v roce 1985, jsem
nevûdûla nic z toho, co vím teì, a proto
jsem hledala v‰echny dostupné a dnes uÏ
z mého pohledu zastaralé metody. Napﬁíklad drÏet psa na dlouhém vodítku (stopovaãce), pokud vyrazí za zajícem, prudce trhnout, zakﬁiãet fuj a potom si psa pﬁitáhnout
a potrestat, stﬁílet po utíkajícím psovi
z praku nebo mu pﬁivázat na krk vodorovnû
tyãku, nûkteré star‰í prameny uvádûjí, Ïe
staãí pﬁivázat jednu krat‰í tyãku na zadní
nohu psa. Pokud pes zvíﬁe uloví, pﬁivázat
mu je za trest na krk nebo ho nechat nûkde
pﬁivázaného s mrtv˘m zvíﬁetem u nohou
a potrestat ho. Ani jeden z v˘‰e popsan˘ch
zpÛsobÛ mi tehdy nepomohl.
Teprve dnes, o dvacet let pozdûji, mohu
napsat, Ïe kdybych tehdy vûdûla to, co vím
dnes, pouÏila bych dálkovû ovládan˘ sprejov˘ obojek, se kter˘m pracuji asi pût let
a jsem s ním spokojená. V podstatû jde
o to, Ïe jakmile pes ode mû vzdálen˘ nereaguje na mé zavolání a vûnuje se své ,,zají-
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JAK SE BRÁNIT TOXOPLAZMÓZE
Nedávno jsem v televizi sledovala jak˘si
poﬁad, v nûmÏ lékaﬁka varovala tûhotné
Ïeny pﬁed psy jako pﬁena‰eãi toxoplazmózy. Je pes skuteãnû pﬁena‰eãem této nemoci? A jestliÏe ano, jak se proti nákaze
bránit?
Z. O., Jirkov
Odpovídá Ivan Stuchl˘

Foto Minerva, Martin Smrãek, Barbora Homolková, archiv

– absolvent PﬁFUK, vûnuje
se genetice, parazitologii,
v˘Ïivû psÛ a nûkter˘m
alternativním metodámn
léãení, pﬁírodním, vzácn˘m
a málo znám˘m plemenÛm

Doby, kdy se nevûdûlo o toxoplazmóze témûﬁ nic, anebo jen velmi málo, a kdy se jen
z pﬁedbûÏné opatrnosti soudilo, Ïe rÛzná
zvíﬁata, a také pes, mohou b˘t jejími pﬁena‰eãi, jsou na‰tûstí uÏ dávno pryã. Je tﬁeba ﬁíci zcela jednoznaãnû, Ïe s poznáním
v˘vojového cyklu pÛvodce toxoplazmózy,
prvoka (jednobunûného Ïivoãicha) Toxoplasma gondii bylo zji‰tûno s naprostou jistotou, Ïe od psa se touto nemocí Ïádn˘
ãlovûk, tûhotné Ïeny a dûti nevyjímaje, nakazit nemÛÏe.
âlovûk se mÛÏe podobnû jako masoÏravci
nakazit buì kontaminovanou potravou, napﬁíklad jí-li rukama zneãi‰tûn˘ma tﬁeba
zemí, v níÏ se nacházely oocysty z trusu
koãky, nebo pﬁímo oocystami z trusu koãky

chované v domácnosti (pﬁi úklidu koãiãího
záchodu se doporuãuje, zejména gravidním
Ïenám, pouÏívat gumové rukavice), anebo
pojídáním syrového nebo nedostateãnû tepelnû upraveného masa vedlej‰ích hostitelÛ
(prasat, skotu, ovcí) obsahujícího tkáÀové
cysty. Pes, kter˘ je z hlediska epidemiologie
toxoplazmózy na stejné úrovni jako ãlovûk
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Přejeme Vám šťastný
a spokojený rok 2006.
(vedlej‰í hostitel), není za Ïádn˘ch okolností hlavním hostitelem toxoplazmy, a nemÛÏe tudíÏ vyluãovat oocysty a nakazit Ïádného dal‰ího hostitele, ani ãlovûka. ProtoÏe
v na‰em kulturním okruhu se bûÏnû nekonzumuje maso psÛ, nemÛÏe se ani touto cestou ãlovûk od psa nakazit.
Nejãastûj‰í pﬁíãinou nákazy ãlovûka toxoplazmózou nejsou koãky drÏené v domácnosti, ale pozﬁení syrového ãi nedostateãnû tepelnû zpracovaného masa jateãn˘ch
zvíﬁat, které obsahovalo tkáÀové cysty.
Ochrana pﬁed nákazou tímto zpÛsobem je
pﬁitom velmi prostá - jíst jen dokonale tepelnû upravené masité pokrmy. Ochrana
pﬁed nákazou od koãek také není nijak sloÏitá. Pokud se koãka pﬁi náleÏité hygienû
chovu sama nemÛÏe nakazit oocystami
z trusu jiné koãky a jestliÏe nemá moÏnost
poÏírat syrové maso vedlej‰ích hostitelÛ
s tkáÀov˘mi cystami (nemusejí to b˘t jen
ulovené my‰i, mÛÏe to b˘t i maso hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat), nestane se hostitelem toxoplazmy a oocysty nebude nikdy vyluãovat. Pokud nûkdo povaÏuje za nezbytné krmit koãku syrov˘m masem, mûl by je pﬁed
krmením ponechat asi 10 aÏ 14 dní
v mrazniãce, hluboko zmraÏené na minimálnû -18 °C. Tím se tkáÀové cysty spolehlivû zniãí a koãka se nenakazí.

ALAVISTM MSM
+ Glukosamin sulfát
potlačuje zánět a regeneruje
kloubní chrupavku
pro snížení predispozic
a klinických příznaků onemocnění
pohybového aparátu
po úrazech a operačních výkonech

TM

ALAVIS SINGLE
ultra čistá podoba látky
MSM 99,97 %
proti zánětu a bolesti
pro zpevnění vazů a šlach
přípravek je možné podávat současně
s preparátem ALAVISTM KLOUBNÍ VÝŽIVA

TM

ALAVIS KLOUBNÍ VÝŽIVA
(glukosamin sulfát
a chondroitin sulfát)
regenerace kloubních tkání
poškozených osteoartrózou
zpomalení až zastavení dalšího
poškozování kloubních chrupavek
zlepšení pohyblivosti kloubů
preventivní ošetření kloubů

Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zveﬁejníme.
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mavûj‰í“ aktivitû, dostane na krk sprejov˘
obojek se zvlá‰tní krabiãkou. Já si vezmu
do ruky ovladaã a ve chvíli, kdy pes neposlechne, stisknu knoflík na ovladaãi, kter˘
mám v dlani za zády, a psovi z krabiãky na
obojku vystﬁíkne se zasyãením vodní mlhovina. Pes se obvykle lekne a rád pﬁibûhne
k páníãkovi, kter˘ ho volá – pro ochranu.
Je ov‰em nutné si pﬁedem na konkrétním
psovi ovûﬁit, zda je právû pro nûj vhodn˘.
Na vût‰inu psÛ spolehlivû zabírá. Mnohokrát jsem se setkala s názorem, Ïe pro tento problém je vhodné pouÏít elektrick˘ v˘cvikov˘ obojek, kter˘ funguje na podobném
principu, místo sprejového stﬁíknutí je v‰ak
elektrick˘ impuls rÛzné intenzity. Zde asi
záleÏí hlavnû na citlivosti a pﬁístupu majitele psa. Pokud by na psa jak˘koliv obojek
fungoval, musíte mu ho koupit, aby ho nosil v lese trvale, protoÏe kaÏd˘ pes pozná,
jestli obojek má ãi nemá na krku, a bude se
podle toho chovat. Zde bych ráda podotkla,
Ïe poﬁízení obojku je vût‰í investice. Proto
stojí za to dobﬁe zváÏit, zda Benovi nenabídnout jiné aktivity na jin˘ch pro nûho bezpeãn˘ch místech. Nenapadlo vás vyzkou‰et
coursing, kdyÏ je Beník takov˘ lovec? Tﬁeba
budete úspû‰ní!
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