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Vážený pane inženýre, 

                                    musím reagovat na Váš „otevřený dopis“. Nechal jsem to několik dní uležet, abych 

nereagoval příliš emocionálně. Pocit nepochopení a příchuť hořkosti však přetrvává. 

Tak začněme. V úvodu mi píšete, že toto je reakce na „minireferendum“. To bylo ale o pěti základních 

otázkách /viz. příloha/. Ani na jednu z nich však neodpovídáte. Napadáte spíše průvodní dopis. 

Ano mohl být napsán i jinak, možná měkčeji , možná tvrději. Ale já jsem ho napsal jak jsem to cítil a  neměnil 

bych. Ale konkrétně: Aby mohl chovatel rozhodovat o osudu plemene a nést za něj morální odpovědnost , 

musí  mít dobré podklady pro své rozhodování. Píšete „ne každý chovatel má všechny detailní informace , 

které má klub…“, toto je ale základní povinností klubu ,výboru ,poradců chovu  zprostředkovávat členům 

informace, vyhodnocování kontrol dědičnosti ,atd. ,třeba prostřednictvím klubového zpravodaje. Jsem zásadně 

pro rovný přístup k informacím pro funkcionáře i řadové členy klubu. Klub je právnická osoba ,těžko má 

nějaké informace, ty mají v rukou chovatelé , dočasně působící jako funkcionáři klubu. 

Dále neschvalujete zařazování „noviců“ (jedinců bez p.p.) do chovu. Jsem jiného názoru. Chovy bez p.p. 

nemusí vznikat jen na vyřazených  jedincích , ale i z důvodu znechucení majitele poměry v klubu, snahou 

vyhnout se finančnímu úřadu ,atd..  V těchto chovech však funguje jistý přirozený selekční tlak. Nikdo nechce 

chovat na zvířatech zdravotně problémových , nerodících ,nemajících přirozené a funkční pudy (krytí,porody, 

péče o štěňata ,…), to všechno jinak stojí peníze. Sám píšete „pes výborného fenotypu nemůže mít špatný 

genotyp …..“. Já bych zvířata bez p.p. ,která projdou zpřísněnou bonitací jen přivítal. 

Píšete, že bagatelizuji význam liniové plemenitby ,ale v textu je napsáno „liniová plemenitba je bezesporu 

progresivní metodou v chovu zvířat…“  (??). Použitím v laboratorních chovech byla myšlena extrémní liniová 

plemenitba (inbrední linie). 

Liniovou plemenitbu používají jistě mnozí chovatelé,či skupiny chovatelů ,ale o použití na celé populaci 

plemene nevím, a proto je považuji za ojedinělé a unikátní. 

Dále, já nepíši,že liniová plemenitba znamená „formální naplnění rodokmenů…“ , naopak jsem proti této 

formální cestě , která by sice zkrátila dobu nutnou ke splnění požadavků FCI ,ale plemeni by nic nepřinesla. 

Možná špatné členění odstavců  a) , b) způsobilo nepochopení, že se jedná o dvě možnosti. 

V obou případech mnoho založených linií během šlechtění zanikne , protože se  zjistí ,že jsou neperspektivní  

pro přílišný nárůst  a frekvenci vad s přibývající homogenitou subpopulace (línie), bez možnosti „přilití“ 

zdravých alel . To je ta potenciální genetická past na genotypově nedobře vybrané zakladatele. Proto se 

obávám ,že máme málo „dobrých“ zakladatelů linií. 

Pohrdám jedinci „V“ a „VD“ ? 

Sám jsem na „VD“ feně začínal a v chovu jsem několikrát použil i psy „VD“ na krytí svých fen  šampiónek. 

V tom to nebude. Nikdo si nekupuje cíleně štěně, aby bylo „V“ nebo „VD“, každý chce alespoň výborného 

zástupce plemene ,tak se chovatel snaží vylepšit štěňata alespoň krycím psem. 

Některé linie ale mohou být opravdu předurčeny k „zametání kruhu“. Bude o jejich produkty zájem ? 

„Genetický odpad“ ošklivá slova, ale jak nazvat to, co zůstane po liniích, které zaniknou. Prostě odpadnou 

v procesu genetického zušlechťování plemene. 

Jedna z metod použitelná v genetice populací je liniová plemenitba. Je to způsob organizace chovu založený 

na využití výhod vzdálené příbuzenské plemenitby. 

Příbuzenská plemenitba způsobuje ztrátu genetické variability, čím je intenzivnější ,tím větší je ztráta 

variability alel (některé se ztratí úplně). Při liniové plemenitbě ,tzn.při páření vzdáleně příbuzných,kdy Fx je 

do6.25% je poškození genofondu populace pomalejší ,skrytější. „Konečná stanice“ je však stejná. 

V literatuře se můžeme setkat i s mnohem ostřejšími formulacemi : 

„ Liniová plemenitba je bohužel převažující chovná metoda, protože se dědičné vady projevují spíše plíživě a 

často se jich nedočká ani chovatel sám během svého aktivního chovatelského období! S těžkými defekty 

v důsledku příbuzenské plemenitby se pak musí vyrovnávat většinou jeho následníci….“ 

nebo 



„Dnes tedy platíme daň za omyly úspěšných včerejších a předvčerejších chovatelů. Jinými slovy ,produkce 

šampiónů s pomocí inbreedingu  nebo liniové plemenitby vytváří nesnesitelné množství zmetků ve formě 

geneticky nemocných potomků“ 

Tyto názory považuji za extrémní a situaci za ne tak vyhrocenou.Ale i takové jsou názory a nejedná se o laiky. 

Zakladatele linie si svým způsobem musím zvolit , je to vynikající jedinec s vlastností ,nebo vlastnostmi , 

které chci upevnit a které se potenciálně stanou znaky jeho linie. Tyto znaky si „vyberu“, tedy určím , buď 

z kategorie exteriérových, povahových nebo zdravotních (atd.) charakteristik. 

Samozřejmě musí jedinec potvrdit svoji chovnou hodnotu i hodnotou plemennou na svých potomcích. 

„Standardní jedinci se nevyřazují“   -(?) 

Použití jedince vyřazeného z jedné linie ( 2.etapa) z důvodu absence znaku typického pro linii, do linie jiné , 

by znamenalo rozkolísání dědičnosti znaků a vlastností této linie. Takže bude vyřazen i když by jinak bonitací 

prošel. 

A nyní k mému chovu: 

Píši „ Já sám principy liniové plemenitby ve své chovatelské stanici již delší dobu používám a to dobrovolně“. 

Nečekejte šablonovité kopírování nějakého schématu. Takové se dobře popisují na papíře, ale realita někdy 

nutí dělat menší odbočky a okliky na cestě ke stejnému cíli.  

Základem liniové plemenitby je používání vzdálené příbuzenské plemenitby ( 3-4 volné generace), nevylučuje 

to však  uplatnění i bližší příbuzenské plemenitby (na 1-2 volné generace). 

Toto splňuji! K Vámi zaslanému rodokmenu mého psa „Jindřich z Etaru“ mohu říci ,že ho považuji za dobře 

vzdáleně příbuzensky prošlechtěného na dva předky, patřící do jedné linie. Jak ze strany genealogické linie 

(ve 3.generaci předků jsou psi pouze jedné linie) ,tak i linie fen (rodina) na zakladatele stejné linie,pří 

zachování rozumné hodnoty Fx. Nakonec v úvodu sám píšete, že by mohl být sám zakladatelem linie (pokud 

se osvědčí v kontrole dědičnosti). 

Dále za dobu své chovatelské činnosti  jsem neopakoval stejná spojení ,i když se spojení osvědčilo. 

Použil jsem dále spíše jeho polobratra , syna… 

Používal jsem i ty „opovrhované VD psy“ a i psy výborné s kterými nikdo nekryl ,ale byli chovní. 

Dbal jsem na dobrý biotonus a vitalitu odchovů. 

Hlavně považuji feny za rovnocenné se psy ve vztahu genetického vkladu do genotypu potomka. 

Takže fena nemusí být mechanicky brána v linii svého otce , ale i matky. To podle mne urychluje první a asi 

nejdelší fázi liniové plemenitby. Posílám Vám ještě další své rodokmeny. 

Asi poznáte do jaké „hry“ se „karty“ hodí a jsem přesvědčen ,že principy liniové plemenitby (vzdálené 

příbuzenské plemenitby) ve svém chovu používám.  

A na závěr „demokracie“. 

Pokud tato soukromá iniciativa nebyla hrazena z klubových financí,nepotřebuji souhlas nějakého „ústředního 

výboru“ , ten to mohl již dávno realizovat sám. 

Rád bych toto napsal do zpravodaje ,ale svoji aktuálností ( když vychází 3 x ročně) se k tomu nehodí . 

Nemluvě o tom ,že článek na podobné téma od jiných dvou členek klubu byl již dříve odmítnut.  

Využil jsem jen toho , že sponzorujeme klubovou výstavu v Kladně a klub neměl ani na to rozeslat alespoň 

přihlášky na tuto významnou klubovou akci.  

Žádný předseda revizní komise na nic dohlížet nebude. Jen jsem mu chtěl předat originály korespondenčních 

lístků (podepsaných respondenty) ,abych nebyl nařčen , že jsem si výsledky upravil po svém a nebo je jinak 

zfalšoval. Proto nemohly být anonymní ,jak by si asi mnozí přáli. 

Je mi ze srdce líto členů, jejichž „demokratické“ kluby  by je za podobné činy kárně postihovaly. 

A k zmiňovanému „ Wirehaired pointing griffon klubu of America“. Před dvěma roky jsem si mailoval 

s jedním členem (nyní už bývalým) a pokud si vzpomínám uváděl,že klub má asi 400 členů. Kdo nechce 

chovat pod tímto režimem chovu, může chovat stejné plemeno v některém z mnoha jiných klubů.  

Spíše v tomto vidím onu demokracii. 

Jinak si myslím,že u plemene ,které má ustavený klub teprve v r. 1990 ,kdy v rodokmenech jsou mnohdy ještě 

prázdná místa, lze těžko očekávat propracovaný systém linií a velkou nabídku potencionálních zakladatelů 

linií. Musím ale říci, že kvalita zvířat předváděných na výstavách a bonitacích se v poslední době výrazně 



zlepšila. Myslím, že přibyli i chovatelé, kteří přemýšlí o směřování svého chovu , zdraví a povaze svých 

odchovů. Jsou mladí a to je pro plemeno dobré, méně už popularita a prodejnost. Ta láká vždy více množitele. 

                                                                              

                                                                              S pozdravem   Petr Macků  MVDr. 

 

 

 

 

P.S. Ještě jednou se vrátím ke standardu. Dne 28.2.2006 došlo z popudu MVDr. Ohlídala ke schůzce zástupců 

obou navrhovatelů , Ing. Dostála a předsedy klubu Dr.Ohlídala. Podle mého názoru došlo k jistým dohodám a 

změny měly být zapracovány do konečného standardu. Když se 10.7.2006 na našich internetových stránkách 

objevilo nové znění, byl jsem překvapen. Ve větě „ostatní barevné rázy založené na alelách  a
t
a

t
 se liší dle 

genetického založení…….“  ,je údajně po dohodě s vámi vypuštěno jednoznačné genetické založení plemene 

na recesivní alele  (a
t
), aby byla umožněna i barevná varianta červená (známá od pinčů), sobolí (známá od 

moskevského toy teriera) a další genticky založené na dominantní alele A
y
 , která byla zavlečena do chovu 

s registry (novici) barvy „žluté“.  

Toto odporuje historii i nedávné minulosti: 

-r.1903  V Fuchs „Všechny druhy psů slovem i obrazem“ (str.82), cituji: „….za nejlepší zvířata platí černá 

jichž znaky jsou barvy živější ,červenohnědé až mahagonové. Méně oblíbenými jsou ratlíci tmavohnědí 

s odznaky žlutými ,nebo jednobarevní žlutí či žlutočervení…….Nejmodernější odrůdou ratlíčků jsou psíci 

barvy šedé jako myš beze všech znaků a pak ratlíčkové strakatí, mající na stříbrošedé základní barvě 

tmavohnědé až černé skvrny, mimo to pak černohnědé „pálení“ jako ratlíci black and tan….“ 

 

-r.1980 regenerace plemene – nastaveno zakladatelem a regenerátorem Ing. Findejsem jednoznačně na barvě 

s pálením (a
t
a

t
) 

 

-veškeré monografie o plemeni uvádějí toto genetické založení, dávající jistou genetickou čistotu a přitom 

umožňujících reálných 7 barevných variant 

 

Vstupujete tímto nesmazatelně do historie plemene a pouze budoucnost ukáže bylo li to rozhodnutí šťastné či 

nikoli. Já sám , jak jsem slíbil pí.Kopečkové,do toho již vstupovat nebudu. 


