
DùDIâNÁ HLUCHOTA U PSÒ 
Jak poznáme, Ïe pes je hluch ,̆ pfiípadnû
Ïe by mohl b˘t pfiena‰eãem vrozené dû-
diãné hluchoty? T˘ká se jen jedincÛ svût-
lé barvy srsti? Co je pfiíãinou dûdiãné hlu-
choty, jaká je její podstata a jak jí lze
v chovu pfiedcházet?

H. Neãasová, Olomouc

U psÛ se vrozená hluchota vyskytuje mno-
hem ãastûji, neÏ se obvykle pfiedpokládá.
Je to zpÛsobeno tím, Ïe pes mÛÏe b˘t pou-
ze nahluchl˘ nebo mÛÏe b˘t hluch˘ jen na
jedno ucho, a na jeho chování to nemusí
mít podstatn˘ vliv. Pomûrnû ãasto se vy-
skytuje vrozená hluchota u plemen, u ni-
chÏ je bûÏné merle zbarvení srsti. Neposti-
huje v‰ak jedince takto zbarvené, ale tzv.
„bílé tygry“. Hluchota je v tomto pfiípadû
souãástí tzv. merle syndromu, kter˘ zahr-
nuje také poruchy plodnosti a zraku. Pfied-
cházet jejich v˘skytu je celkem snadné: ne-
smûjí se spolu spojovat merle jedinci.
Vrozená hluchota byla zji‰tûna u více neÏ
dvaceti plemen (ve skuteãnosti jich bude
zfiejmû mnohem víc), u nichÏ se dûdí bez
ohledu na zbarvení srsti. V tûchto pfiípa-
dech je dûdiãnost téÏ pomûrnû jednoduchá
- autozomálnû recesivní. Znamená to, Ïe
alela zodpovûdná za poruchu sluchu je re-
cesivní vÛãi alele pro schopnost normálnû
sly‰et a je lokalizována v nûkterém normál-

ním tûlním chromozomu nikoli v choromo-
zomu pohlavním. PostiÏení jedinci proto
mají v genotypu pro dan˘ znak dvû recesiv-
ní alely, kdeÏto sly‰ící mohou mít v genoty-
pu pfii úplné dominanci buì dvû alely do-
minantní, nebo jednu alelu recesivní a jed-
nu dominantní. Tito poslední pÛsobí jako
skrytí pfiena‰eãi neÏádoucí alely „pro hlu-
chotu“, protoÏe zevnû jsou zdraví. Ze spo-
jení dvou takov˘ch pfiena‰eãÛ mohou vzejít
pfii dostateãnû velkém poãtu potomstva
a pfii úplné dominanci ‰tûÀata sly‰ící (asi
z 25 %), ‰tûÀata sice normálnû sly‰ící, ale
s neÏádoucí alelou „pro hluchotu“ ve vlo-
hové v˘bavû, ãili pfiena‰eãi (asi z 50 %),
a ‰tûÀata postiÏená, hluchá (asi z 25 %). 
Narodí-li se ze spojení dvou normálnû sly‰í-
cích rodiãÛ jen jedno jediné hluché ‰tûnû,
znamená to, Ïe otec i matka musejí b˘t he-
terozygotního zaloÏení. Jsou to tedy pfiena-
‰eãi, ktefií musejí b˘t v zájmu plemene vy-
louãeni z dal‰ího chovu. Stejnû tak je ale
tfieba vylouãit z chovu i zdravé sly‰ící sou-
rozence postiÏeného ‰tûnûte, protoÏe mezi
nimi mohou b˘t také pfiena‰eãi. Spojení sly-
‰ícího jedince, kter˘ nemá v genotypu alelu
„pro hluchotu“, s nesly‰ícím dá vzniknout
‰tûÀatÛm, která sice v‰echna normálnû sly-
‰í, ale v genetickém slova smyslu jsou to
pfii úplné dominanci pfiena‰eãi hluchoty.
V pfiípadû neúplné dominance je situace ob-
dobná, pouze jedinci, ktefií ve vlohové v˘-
bavû mají jednu dominantní a jednu rece-
sicní alelu, nejsou klinicky úplnû zdraví, ne-
dosl˘chají. Jsou bezpeãnû odli‰itelní od
hluch˘ch recesivních homozygotÛ audio-
metricky. Proto je lze - na rozdíl od úplné
dominance - vyfiadit z chovu. Audiometrické
vy‰etfiení v‰ech jedincÛ, ktefií by mohli b˘t
postiÏeni nedosl˘chavostí, je nezbytné, ne-
boÈ v bûÏné chovatelské praxi je není snad-
né rozpoznat. NejdÛleÏitûj‰í je vÏdy vãasné
zji‰tûní v‰ech pfiípadÛ dûdiãné hluchoty
a dÛsledné vyfiazování postiÏen˘ch jedincÛ,
ale i jejich pfiíbuzn˘ch, z chovu. Nesmûjí se
spojovat jedinci ze zatíÏen˘ch linií. V pfiípa-
dû úplné dominance lze teoreticky zjistit
genetické zaloÏení klinicky zdravého jedince
podezfielého z pfiena‰eãství tzv. testovacím
kfiíÏením, ale z dÛvodÛ praktick˘ch i etic-
k˘ch to je moÏnost v bûÏné praxi dosti tûÏ-
ko uskuteãnitelná. Vzhledem k tomu je tfie-
ba bránit neuváÏenému spojování sly‰ících
jedincÛ ze zatíÏen˘ch linií. V kaÏdém pfiípa-
dû je základem úspû‰ného tlumení v˘skytu

vrozné hluchoty co nejúplnûj‰í evidence
v‰ech postiÏen˘ch jedincÛ, to v‰ak b˘vá
v praxi problém, protoÏe chovatelé jejich
v˘skyt vût‰inou tají.

DOBRMAN K DùTEM 
Jsme rodina s dûtmi (3 a 8 let), máme
praÏského krysafiíka a malého kfiíÏeneãka
z útulku. Dûti tedy jsou na pejsky zvyklé
a také my máme se psy uÏ nûjaké zku‰e-
nosti. Od dûtství byl ná‰ sen pofiídit si
dobrmana, a teì, kdyÏ máme domeãek se
zahrádkou, jsme se rozhodli si ho splnit.
Zamluvili jsme si feneãku dobrmánka, ale
hodnû lidí nám to vymlouvá, Ïe pr˘ to
není vhodn˘ pes k dûtem a Ïe s ním b˘va-
jí potíÏe. Je pravda, Ïe vût‰inou jde o lidi,
ktefií dobrmana sami nemají. Pfiece jen
jsem se ale chtûla zeptat na názor vás
coby odborníkÛ. J. S., PlzeÀ

Z va‰eho dotazu je zfiejmé, Ïe jisté pochy-
by nehlodají jen ve va‰ich znám˘ch, ale
i ve vás. V souÏití s dûtmi bych problém
nevidûla. Myslím si, Ïe dûti a psi patfií
k sobû, a vy souÏití dûtí a psÛ dobfie zvlá-
dáte. Pfiesto se problémy vyskytnout mo-
hou. Dobrman je nároãn˘ pes. Nemám ani
nejmen‰í úmysl vás od jeho pofiízení zra-
zovat, ale vypí‰i vám v‰e, co si myslím, Ïe
by dobrman mohl od vás potfiebovat,
a zkuste sami zváÏit, jestli jste schopni mu
to poskytnout.
Vá‰ dobrman bude potfiebovat pfiedev‰ím
ãas - s tím jste asi poãítali. ProtoÏe je to
plemeno pÛvodnû pracovní, mnoho lidí
vlastnící dobrmany s nimi pracuje: tfieba
s nimi chodí na pole stopovat, organizova-
nû cviãit poslu‰nost a obrany nebo nûco ji-
ného. Tito lidé vût‰inou potvrzují, Ïe dobr-
man, kter˘ má práci, je ‰Èastn˘ a nejsou
s ním problémy (nehrabe na zahradû, zby-
teãnû ne‰tûká, neutíká). Jistû se najdou
i lidé, ktefií budou tvrdit, Ïe jejich dobrman
nikdy nestopoval, nechodil na cviãák
a pfiesto je v˘born˘m rodinn˘m nebo za-
hradním hlídacím psem. Jsem si v‰ak jistá,
Ïe tito bezproblémoví pracovnû nevyuÏití
dobrmani mají vynikající vedení ze strany
sv˘ch lidí. Hodnû záleÏí také na osobním
zaloÏení majitelÛ. Jste-li spí‰e ,,drsÀáci“ neÏ
,,správÀáci“, tedy pokud jste tempera-
mentní, pohotoví, milujete dobrodruÏství,
konfliktÛ se nebojíte a nenecháte si nic od
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nikoho líbit, nemûli byste mít dÛvod k oba-
vám. Jestli jste pí‰e mírní, citliví, sebekri-
tiãtiãtí, problémy vás zatûÏují, nedoporuão-
vala bych k mal˘m psÛm pofiizovat dobr-
mana. Dobrmani jsou psi zvídaví, velmi ak-
tivní, pro ‰tûkot nejdou daleko a radûji neÏ
v boudû by bydleli se sv˘m krátk˘m koÏí‰-
kem u vás na gauãi. Pokud si vyslovenû pfie-
jete, aby vá‰ pes bydlel venku, musíte mu
pofiídit pûknou zateplenou boudu nejlépe
s topením ve stfie‰e.
Pfiipravte se na to, Ïe dospívání jakéhokoliv
psa vût‰ího plemene nemusí b˘t velká zá-
bava pro va‰e dva malé psy, mÛÏe je to cel-
kem dost rozhodit a mohou nastat dokonce
i vût‰í potíÏe. Právû zde bude hodnû záleÏet
na tom, jak budete schopni svou smeãku
psÛ ovládat a jaká jste osobnost.
Pokud jste to v‰echno v klidu rozumnû uvá-
Ïili, a pfiesto jste jednoznaãnû rozhodnuti
dobrmana mít, jdûte do toho. ZvaÏte v‰ak
je‰tû v˘bûr pohlaví a vyberte opaãné po-
hlaví, neÏ máte doma. Pokud nadále váháte
a zvaÏujete, radím: nebrat.

KDYÎ SE ·TùNù BOJÍ 
Mám doma ‰tûnû, které pochází z útulku,
a mám s ním problémy. Kdykoliv jdeme na
procházku, stra‰nû se tû‰í, ale jakmile vy-
jdeme ven, zaãne se klepat a je na nûm vi-
dût, Ïe se bojí. A kdyÏ nad námi proletí
pták nebo se ozve jak˘koli hlasitûj‰í zvuk,
zaãne kÀuãet a utíká. Stává se, Ïe stra-
chem zaãne i ãurat. Radila jsem se s vete-
rináfiem a ten mi fiekl, Ïe to chce pouze tr-
pûlivost. Dûkuji za jakoukoliv radu.

Hana S., Brno

·tûnû mÛÏe takto reagovat buìto proto, Ïe
se ve svém Ïivotû dosud nesetkalo s jevy
a vûcmi, se kter˘mi pfiichází nyní do styku
na procházkách, nebo proto, Ïe má s nûkte-
r˘mi tûmito vûcmi jiÏ zlou zku‰enost. Pokud
panicky utíká a pomoãuje se, je to rozhodnû
stav váÏn ,̆ kter˘ se asi nevyfie‰í pouhou ha-
bituací, tedy pfiivykáním na prostfiedí. Bu-
dete muset pouÏít metodu, které se odbor-
nû fiíká desenzitizace. To znamená, Ïe ‰tû-
Àátko budete vystavovat vlivÛm prostfiedí
jen tak, aby to u nûj nevyvolávalo strach,
a jen pomaliãku budete pfiidávat na intenzi-
tû. Tato metoda se nejlépe provádí, kdyÏ pes
vykazuje strach z nûãeho konkrétního, na-
pfiíklad z cizích muÏÛ, z velk˘ch psÛ, ze
stfielby a podobnû. KdyÏ jde o strach z ve‰-
kerého dûní venku, je to mnohem tûÏ‰í, ale
i tak se o to mÛÏete pokusit. Desenzitizaci je
dobré spojit je‰tû s jednou metodou, které
se fiíká kontrapodmiÀování. Zatímco nyní
má vá‰ pejsek venkovní prostfiedí spojené
se strachem, vy se pokusíte tento jeho pocit
nahradit jin˘m pocitem – radostí z pamlsku,
ze hry. Doporuãuji najít v blízkém okolí
domu klidné, nejlépe oplocené místo (za-
hradu, hfii‰tû, dvÛr). Tam byste mûli chodit

co nejãastûji, aby ‰tûnû získalo jistotu, Ïe
tady se mu nemÛÏe nic stát. Noste s sebou
vÏdy plnou kapsu hodnû atraktivních pamls-
kÛ, stále se ‰tûÀátkem komunikujte a jeho
pozornost odmûÀujte maliãk˘mi pamlsky.
Nechlácholte ho, neutû‰ujte. Nauãte je v kli-
du doma nûjak˘ cvik – sedni, chÛzi u nohy –
a tyto dobfie nauãené ãinnosti se snaÏte
opakovat i v tomto chránûném venkovním
prostoru. Kdykoli se ‰tûÀátko dívá na vás
a snaÏí se plnit va‰e povely, ne‰etfiete chvá-
lou a pamlsky. Pokud se tu hezky uvolní, po-
hrajte si s ním – pfietahujte se o lano, há-
zejte mu míãky, hoÀte se spolu. Musí získat
sebevûdomí a ve vás naprostou dÛvûru. AÏ
kdyÏ je v tomto konkrétním místû uvolnûné
a veselé, mÛÏete zaãít pomaliãku procházet
ru‰nûj‰ími místy. Stále na ‰tûnû mluvte
(opakujte povel „k noze“, chvalte, zastavuj-
te s povelem „sedni“), snaÏte se stále udr-
Ïovat jeho pozornost pamlsky nebo hraãka-
mi. Pokud zaãne panikafiit, vraÈte se na mís-
to, kde to zná a nebojí se, a nechte ho do-
cela uklidnit. Postupujte velice pomalu
a dbejte na to, aby se ke ‰tûnûti nepfiibliÏo-
vali cizí lidé ani psi, ze kter˘ch má strach.
I na tato setkání ho musíte pfiipravit po-
stupnû – nejprve s jedním znám˘m ãlovû-
kem, kter˘ si bude povídat s vámi a ‰tûÀát-
ka si nebude v‰ímat, dokud ono samo ne-
projeví zájem napfiíklad o zajímavou hraãku
nebo pamlsek, které bude mít v ruce. Pak
pfiidáte druhého ãlovûka – dobrÛtky nebo
hraãky by mûli ‰tûnûti nabídnout jen tak mi-
mochodem, aniÏ by se pfii tom na nû dívali
nebo je oslovili. AÏ kdyÏ ‰tûnû získá dÛvûru,
mohou na nû promluvit, popfiípadû si s ním
pohrát. Podobnû seznamte ‰tûnû s cizím
psem. UkáÏe ‰tûÀátku, jak pfiirozenû vychá-
zet s dal‰ími pejsky, jak se k nim chovat,
aby mu od nich nehrozilo Ïádné nebezpeãí.
Kdyby se i tak problém nedafiilo vyfie‰it, dají
se pejskovi podat léky tlumící strach. U ma-
l˘ch ‰tûÀat je nejlep‰í zaãít s homeopatiky
nebo Bachov˘mi esencemi – je fiada veteri-
náfiÛ, ktefií mají zku‰enosti i s tûmito léky.
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