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Psi a genetika
Za porozuměním variability plemen psů a jejich života

Díl 50.

Závěr seriálu ing. Jaromír Dostál, DrSc.

CO BYLO CÍLEM SERIÁLU?
Ve tfietím ãísle Magazínu FCI 2005 byl uve-
fiejnûn velmi zajímav˘ pfiíspûvek dr. Astrid
Indrebo, PhD., z Norského Kennel Clubu na
téma Chov zdrav˘ch psÛ – perspektiva cho-
vatelÛ. Pfiíspûvek jako by vycházel z toho
v‰eho, co bylo v tomto seriálu ãlánkÛ po-
psáno a podrobnû vysvûtleno. Nebude tedy
v tomto posledním pfiíspûvku seriálu uãinû-
no nûjaké shrnutí znalostí nebo obsah, ale
pohled na tutéÏ problematiku v rozsahu
dne‰ních znalostí. V rozsahu práce a orga-
nizace jin˘ch kynologick˘ch organizací za-
stfie‰en˘ch FCI, jakoÏ i smûry a perspektivy
FCI, které budou dfiíve nebo pozdûji ovliv-
Àovat i v˘voj chovu psÛ u nás.
Je zcela jasné, Ïe cílem chovatelství je pro-
dukce zdrav˘ch potomkÛ, ktefií se co nejvíce
pfiibliÏují exteriérovému a pracovnímu stan-
dardu plemene. To v‰ak nelze zajistit jen
prost˘m dodrÏováním chovatelsk˘ch fiádÛ,
i kdyby tyto byly co nejdokonalej‰í. Pokud
klub ani chovatelé nebudou sledovat, jaká je
skuteãná situace v populaci, mÛÏe se snad-
no stát, Ïe se dojdou k opaku – sníÏení kva-
lity populace.
Cílem chovu psÛ je mít geneticky zdravé psy,
ktefií budou produkovat i geneticky zdravé
potomstvo. V chovatelské praxi, nebo lépe
v populaci kteréhokoli plemene, nemáme jen
geneticky zdravé jedince. Dnes je u psÛ zná-
mo nûkolik stovek dûdiãn˘ch chorob (nûkte-
fií autofii uvádûjí více neÏ 370, jiní aÏ témûfi
600). Z nich je bezpeãnû prokázán zpÛsob
dûdiãnosti jen u pfiibliÏnû 200 dûdiãn˘ch
chorob. Dr. Indrebo se zam˘‰lí nad tím, zda
vadí psovi, kter˘ je v daném genu heterozy-
got, recesivní alela kontrolující rozvoj cho-
roby. JistûÏe nevadí. To pfiece jiÏ víme z pfied-
cházejících kapitol, Ïe heterozygot je klinicky
zdrav˘, ale geneticky nositelem vlohy. To, Ïe
je nositelem vlohy, vadí aÏ pfii reprodukci,
pokud je jeho partner také nositelem vlohy.
V takovém pfiípadû, kdy jsou oba z rodiãÛ
nositelé vlohy, dávají ãást postiÏeného po-
tomstva. Nov˘ majitel geneticky postiÏeného
jedince pak musí vynakládat znaãné pro-
stfiedky na jeho veterinární péãi, nehledû na
dal‰í problémy, které to jistû zpÛsobí.
Ve volném chovu, kde je pouÏívána jen ne-
gativní selekce, by mûla b˘t vybrána a vyuÏi-
ta v dal‰í reprodukci ne více neÏ polovina

nejkvalitnûj‰ího potomstva. Je-li o plemeno
doãasnû vût‰í zájem a vyuÏívá-li se více neÏ
polovina potomstva, kvalita populace rychle
klesá. S klesající kvalitou populace rychle kle-
sá i zájem o plemeno a tak dochází postupnû
i k vyrovnání této chovatelské zásady. To by
mûlo platit i o populacích plemen, která jsou
teprve ve stadiu vzniku a postupného ‰lech-
tûní a roz‰ifiování, ov‰em voln˘ chov by mûl
b˘t zásadnû nahrazen chovem fiízen˘m a to
ãím dfiíve, tím lépe.
Ponûkud jinak je tomu u plemen jiÏ uzna-
n˘ch, roz‰ífien˘ch, kde je uplatÀován fiízen˘
chov. U tûchto plemen jde o urychlení ce-
lého procesu ‰lechtûní a do reprodukce je
zafiazováno a v reprodukci je vyuÏíváno
podstatnû ménû psÛ, neÏ je polovina v‰ech
narozen˘ch ‰tûÀat. Je tomu jednak i proto,
Ïe pes jako samec je schopen dát v jednom
kalendáfiním roce více potomstva a tak
podstatnû rychleji reprodukovat svÛj geno-
fond. V takov˘ch populacích je tfieba brát
maximální ohled na genotypovou kvalitu
jedince a na genetickou variabilitu uvnitfi
populace samé.
Abychom mohli odhadnout genotypovou
(plemennou) hodnotu jedince, která je dÛle-
Ïit˘m ukazatelem vhodnosti jak psa (a to
pfiedev‰ím), tak i feny, musíme mít zaveden
program kontroly dûdiãnosti – screening
program. Sledování urãit˘ch pfiedem stano-
ven˘ch ukazatelÛ vychází z nûkolika zásad:
� dûdiãné choroby a defekty naru‰ují funkã-
ní zdraví psÛ,
� dûdiãné choroby a defekty mají relativnû
velmi vysok˘ stupeÀ heritability (dûdivosti)
a vût‰ina z nich je kontrolována jedním ge-
nem,
� dûdiãné choroby a defekty, které chceme
sledovat, musí mít dokonale popsanou me-
todu diagnózy, sledování a interpretace v˘-
sledkÛ.
V Norsku jsou sledované údaje soustfieìo-
vány do databáze NKC a v‰ichni jeho ãleno-
vé mají k tûmto v˘sledkÛm voln˘ pfiístup. Je
to souãást jejich jednotného informaãního
systému, kter˘ u nás stále není zaveden.
Jedním z problémÛ volného pfiístupu do da-
tabáze NKC a vyuÏití dat ve volném chovu
je, Ïe se chovatelé soustfieìují jen na nûkteré
aktuální problémy. Napfiíklad chovatelé
v Norsku se pfiíli‰ soustfieìují na problém

kyãelních kloubÛ u psÛ a nevûnují jiÏ tako-
vou pozornost napfiíklad chorobám kÛÏe.
Pfiitom choroby kÛÏe jsou daleko ãastûj‰í neÏ
v‰echny problémy kostry dohromady.
Mimo informaãního systému NKC je v Nor-
sku zaveden je‰tû veterinární program. Ten
v‰ak je tfieba spojit s identifikací psÛ v regist-
ru NKC. Pak mÛÏe b˘t vyuÏit pro sledování:
� souhrnu zdravotních problémÛ jednotli-
v˘ch populací plemen vãetnû v˘skytu infekã-
ních chorob,
� pfiehledu o v˘skytu dûdiãn˘ch chorob
u jednotliv˘ch plemen psÛ,
� informací o chovn˘ch jedincích, jejich
zdravotním stavu a chorobách, kter˘mi byli
postiÏeni. Je-li zavedeno testování na úrovni
molekulárnû genetick˘ch znakÛ, pak jde
i o informaci, zdali je jedinec geneticky zdra-
v˘, ãi je nositelem vlohy pro danou dûdiã-
nou chorobu.
Pfii volném pfiístupu k tûmto informacím
není nutné nositele vloh vyfiazovat z repro-
dukce, ale vhodn˘m vyuÏitím jich lze velmi
dobfie dále vyuÏívat k produkci klinicky zdra-
vého (funkãnû zdravého) potomstva.
Ponûkud rozpaãité v˘sledky jsou v Norsku
pfii sledování v˘skytu dyslazie kyãelních klou-
bÛ, kde je tato choroba sledována u nûkte-
r˘ch plemen jiÏ od roku 1975. Pfiitom jedinci
s váÏnou poruchou byli po celou dobu vyfia-
zováni z dal‰í reprodukce. V posledních le-
tech se ponûkud sníÏil v˘skyt váÏn˘ch pfií-
padÛ vysokého stupnû dysplazie a zv˘‰il se
poãet mírného postiÏení. Celkov˘ poãet
zdrav˘ch jedincÛ se v‰ak nezv˘‰il.
ProtoÏe koeficient heritability (h2) pro dys-
plazii kyãelních kloubÛ kolísá podle plemen
a populací v rozmezí hodnot 0,1 aÏ 0,6 a pro
dysplazii lokte v hodnotách 0,2 aÏ 0,4, je
v Norsku poãítána pro chovné psy „chovná
hodnota“ nebo „index“ v˘skytu tohoto one-
mocnûní u potomstva. Ten ukazuje, s jakou
pravdûpodobností bude postiÏené potom-
stvo pfii krytí feny zvolen˘m psem. âím více
jedincÛ populace je vy‰etfieno, tím pfiesnûj‰í
je index a jeho vyuÏití pro psa i fenu v cho-
vatelské praxi.
V̆ zkum DNA testÛ na stanovení pfiíãinn˘ch
mutací za rozvoj dûdiãn˘ch chorob bude
hrát v blízké budoucnosti velmi v˘znamnou
úlohu chovu psÛ. V̆ sledek testu nám mÛÏe
fiíci, jestli je jedinec geneticky zdrav˘ a nikdy
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se u nûj neprojeví choroba, ãi je homozygo-
tem, u kterého choroba dfiíve nebo pozdûji
propukne v plném rozsahu, nebo se jedná
o heterozygota, kter˘ sice bude po cel˘ Ïivot
geneticky zdrav˘, ale je nositelem vlohy. Ne-
znamená to, Ïe homozygot, u kterého cho-
roba propukne, musí b˘t nutnû vyfiazen
z chovu. Bude-li vzájemnû páfien s homozy-
gotem geneticky zdrav˘m, bude jejich po-
tomstvo automaticky v‰echno nositeli vlohy
bez otestování a jako s takov˘mi jedinci je
tfieba i v chovu dále poãítat. Genetické testy
umoÏÀují upravit chovatelské programy
a ani postiÏeného jedince, pokud má jiné vy-
nikající vlastnosti plemene, nevyfiazovat
z chovu. Hlavní zásada chovu – produkce kli-
nicky i mentálnû zdrav˘ch psÛ – je v plném
rozsahu naplnûna.
Ale podobnû se mÛÏeme zachovat i v pfiípa-
dû jin˘ch dûdiãn˘ch chorob a defektÛ. Je-li
napfiíklad vynikající pes nositelem vlohy pro
neÏádoucí skus, chudozubost u plemen po-
Ïadujících úpln˘ chrup, vady víãek, kryptor-
chismus, vady osrstûní atd. Pokud bude za-
veden dokonal˘ informaãní systém v klubu
nebo kynologické organizaci, bude lépe slou-
Ïit k vhodné volbû psÛ ke krytí fen podle od-
hadu jejich genetické hodnoty a opût k pro-
dukci klinicky i mentálnû zdravého potom-
stva. Statistika a informace, které jsou z tûch-
to údajÛ získány, slouÏí chovatelÛm a nejsou
hrozbou proti jejich chovu.. 
„Matadorsk˘ chov“ vyuÏitím vynikajících psÛ,
jak jiÏ o jeho ‰kodlivosti velmi poutavû psal
prof. Wachtel ve své knize Chov psÛ v roce
2000, je v Norsku velmi dobfie o‰etfien usne-
sením, Ïe Ïádn˘, byÈ i sebelep‰í jedinec, nesmí
dát za Ïivot více neÏ 5 procent potomstva za-
psaného do plemenné knihy bûhem pûti let.
Napfiíklad je-li v jednom kalendáfiním roce
zapsáno prÛmûrnû 400 ‰tûÀat, za pût let je to
celkem 2000 ‰tûÀat, takÏe chovn˘ pes je limi-
tován produkcí 100 ‰tûÀat za cel˘ svÛj Ïivot,
i kdyby to byl sebelep‰í pes a dával vynikající
potomstvo. Od tûch nejlep‰ích psÛ, ovûfie-
n˘ch v kontrole dûdiãnosti jako zlep‰ovatelé
plemene, je odebíráno semeno, konzervová-
no hlubok˘m mrazením a uloÏeno do banky
na vyuÏití v pozdûj‰í dobû. V̆ hodou této me-
tody je zejména to, Ïe potomstvo psa, jehoÏ
semeno bylo uloÏeno v bance, bude dobfie
vyhodnoceno jak v exteriéru, tak ve v˘konu
a bude rovnûÏ známo, vyskytla-li se u nûj nû-
jaká dûdiãná choroba.
DÛleÏitost mentálního zdraví psÛ nesmí b˘t
nikdy chovateli pfiehlédnuta. Genetick˘ zá-
klad normálního chování psa specifického
pro plemeno je postupnû manifestován ve
v˘sledn˘ fenotyp – vlastní chování jedince –
jiÏ v prvních t˘dnech Ïivota ‰tûnûte. Od pfii-
bliÏnû ãtyfi aÏ pûti t˘dnÛ ovlivÀuje chování
‰tûnûte jeho matka a potom jeho majitel.

Mnoho se v tomto období dá napravit
a mnoho se dá pokazit. V̆ sledkem v˘chovy
a v˘cviku za spolupÛsobení dûdiãného zákla-
du je chování psa. Nejsou agresivní plemena,
jsou jen ‰patnû a nevhodnû vycviãení psi.
Chov psÛ vyÏaduje vzájemnou spolupráci
chovatelÛ, chovatelsk˘ch klubÛ, kynologic-
k˘ch organizací a vûdeck˘ch pracovi‰È. Jen tak
mÛÏeme odchovávat zdravé a líbivé psy s do-
konal˘mi vlastnostmi pro poÏadovan˘ v˘kon.
Chováme celé psy se v‰ím v‰udy, ne jen krás-
né oko, zdravé kyãelní klouby, líbivou pig-
mentaci, osrstûní a podobnû. Jen producenti
‰tûÀat koukají po rodokmenech pln˘ch titulÛ,
aby mohli prodávat ‰tûÀata za co nevy‰‰í cenu
bez ohledu na jejich kvalitu. A kdyÏ cena ‰tû-
Àat takového plemen klesne, pfiejdou na chov
jiného, atraktivnûj‰ího plemene.

O âEM SE V FCI DISKUTUJE
V FCI je oficiálnû uznáno pfiibliÏnû 340 rÛz-
n˘ch plemen psÛ a dal‰í plemena ãekají na
uznání. V Kanadû je uznáno jen 164 plemen
psÛ a USA je to zhruba také tolik. ¤ada ple-
men uznan˘ch FCI je jen obtíÏnû rozli‰itelná
od sebe a jsou i taková, jako napfiíklad grifo-
nek belgick˘, grifonek bruselsk˘ a braban-
tík, která se zapisují do plemenné knihy po-
dle zbarvení pfii narození, takÏe mÛÏe b˘t
v jednom vrhu zapsáno i více neÏ jedno ple-
meno. Nûkterá plemena uznaná FCI by ne-
mohla existovat bez oficiálního povolení kfií-
Ïení s plemeny, ze kter˘ch vzniklo. TotéÏ pla-
tí i pro nûkteré rázy, napfiíklad jezevãíkÛ. Ná-
rodní, doposud neuznaná plemena FCI jsou
ãasto vyrovnanûj‰í a poãetnûj‰í neÏ nûkterá
plemená jiÏ dávno uznaná. To v‰e je disku-
továno v FCI jiÏ nûkolik let. Prof. Bernard
Denis publikoval v Magazínu FCI 1/2005 za-
my‰lení nad touto situací a nastínil nûkteré
návrhy jak celou situaci fie‰it.
Pfiíbuzná plemena mohou b˘t uznána jako
variety plemene. To, jak fiíká, by mûlo i jisté
v˘hody:
� varieta mÛÏe i nadále existovat oddûlenû
od uznaného plemene,
� pfiistoupení na uznání variet mÛÏe fie‰it
i mezilidské a politické problémy, které by
mohly vyplynout ze základního, principiál-
ního ãlánku FCI, kde se fiíká, Ïe plemeno je
nûãím jako národním bohatstvím zemû, kte-
ré bylo uznáno, a nikdo v FCI nemá právo do
standardu plemene zasahovat,
� jako varieta mÛÏe b˘t uznána i populace
národního plemene, která nemá v˘hledovû
Ïádnou ‰anci b˘t uznána jako plemeno po-
dle dosavadních poÏadavkÛ FCI,
� variety mohou b˘t kfiíÏeny s oficiálním ple-
menem, aniÏ by toto bylo povaÏováno za ne-
ãistokrevnou plemenitbu. Tím by se pfiede‰lo
problémÛm zpÛsoben˘m zánikem málopo-
ãetn˘ch populací pro v˘skyt neÏádoucích dû-

diãn˘ch chorob a defektÛ vãetnû problémÛ
z inbrídingové deprese.
Celá procedura mezinárodního uznání ple-
mene by mohla mít tfii stupnû: národní
uznání plemene, aplikace FCI pro meziná-
rodní uznání a definitivní mezinárodní uzná-
ní plemene.
Bûhem vzniku plemene by mûla b˘t popula-
ce národnû uznána, pfiiãemÏ by byl dán zfie-
tel zejména na tvorbu populace, sledování
vad a defektÛ v populaci, formulace standar-
du plemene a pfiedvedení na v˘stavách pod
národnû uznan˘m názvem plemene.
Pfii podání aplikace FCI na uznání plemene
by mohlo b˘t postupováno jako doposud,
kdy je tfieba pfiedloÏit standard plemene s v˘-
razn˘m vyznaãením odli‰ností od stávajících
jiÏ uznan˘ch plemen, doklad o tom, Ïe ple-
meno je schopné autoreprodukce bez úzké
pfiíbuzenské plemenitby pfiedloÏením dÛka-
zu, Ïe jiÏ existuje nejménû osm linií uvnitfi
plemene, kde je v kaÏdé linii alespoÀ ‰est fen
a dva psi a v‰ichni nepfiíbuzní do nejménû
tfietí generace pfiedkÛ. Aplikace pro uznání
plemene by mûla b˘t doplnûna o vûdecké
zdÛvodnûní perspektivy plemene, které
uznané plemeno je novému plemeni nej-
bliÏ‰í a mÛÏe b˘t pouÏito pro pfiilití krve, po-
kud by se tato potfieba zdála reálná, pfiípad-
nû doplnit je‰tû morfologická porovnání
a DNA testy tûchto populací.
Definitivní uznání by mûlo b˘t doporuãeno
vûdeckou komisí FCI, ov‰em jako varieta
uznaného plemene. A to rovnûÏ otevírá otáz-
ku, jak budou variety posuzovány na v˘sta-
vách. Pfiedem by v‰ak mûlo b˘t rovnûÏ roz-
hodnuto, která jiÏ uznaná plemena budou
dále povaÏována za variety. Bylo by tfieba
i uváÏit, jaká ocenûní budou na v˘stavách za-
dávána pro plemena a jaká pro variety.
Variety musí b˘t jasnû uznány jako variety
konkrétního uznaného plemene. To by mûlo
b˘t pfiedmûtem nûkterého z budoucích jed-
nání generálního zasedání FCI. Pokud tyto
problémy nebudou fie‰eny a nebude pfiijato
rozhodnutí, budou v FCI narÛstat následují-
cí problémy:
� nedojde-li k redukci stávajícího poãtu ple-
men v FCI, bude tfieba pokraãovat v uznává-
ní dal‰ích národních plemen,
� jestliÏe FCI nechce nadále postupovat
v uznávání nov˘ch plemen a bude chtít tato
plemena povaÏovat za variety, co se stane
s plemeny FCI, která definici plemene jiÏ
dnes neodpovídají a jsou z vûdeckého po-
hledu jen skuteãn˘mi varietami?
Tyto my‰lenky jsou ve skuteãnosti jen pra-
covním materiálem pro dal‰í diskusi v FCI.
Jistû v‰ak pfiinesou z genetického pohledu
mnoho nového v chápání chovatelÛ a cho-
vatelsk˘ch klubÛ. Bez vûcné diskuse v‰ak
k vyfie‰ení tohoto problému nedojdeme. �.
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