
fii ‰lechtûní plemen
psÛ se ale pfiírodní
v˘bûr neuplatÀoval.
Barvu a dal‰í

vlastnosti ovlivÀovali místo
pfiírodního v˘bûru chovatelé.
Z pÛvodní ‰edé vzniklo
nûkolik variací, které by pfii

pÛsobení pfiírodního v˘bûru
vÛbec nemûly ‰anci pfieÏít.
BohuÏel nezodpovûdné
kfiíÏení vedlo i ke vzniku
plemen, která jsou
zatíÏena tolika vadami, Ïe
nejsou schopna kvalitního
Ïivota.

KKOOMMPPLLIIKKOOVVAANNÁÁ
GGEENNEETTIIKKAA  ZZBBAARRVVEENNÍÍ
První vûdecké práce zab˘vající
se barvou srsti psÛ se objevily
jiÏ na zaãátku minulého
století. První genetické studie
byly publikovány 
v padesát˘ch letech minulého

století. Genetika zbarvení 
srsti u psÛ je pomûrnû
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� Plemeno
cane corso
bylo uznáno
až v roce
2007, jeho
počty však
rychle stoupají

Dědičnost zbarvení srsti u psů
se zaměřením na plemeno cane corso
V průběhu domestikace vlka, která začala před 40 000 lety, bylo postupně vyšlechtěno
přibližně tisíc dnes známých plemen psů, přičemž většina z nich vznikla v průběhu několika
posledních století. Všechna plemena vznikla příbuzenskou plemenitbou. Vývoj druhu
probíhal miliony let a výsledkem přírodního výběru byla šedá barva vlka, která 
nejlépe umožňovala přežití v přírodě. To se však působením člověka změnilo.
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komplikovaná. Do souãasnosti
bylo popsáno 12 lokusÛ
(oblast na chromozomu, kde
je umístûn konkrétní gen)
zodpovídajících za zbarvení, 
z nichÏ tfii urãují základní
barvu srsti. Na nûkter˘ch
lokusech jsou pfiitom
umístûny rÛzné formy genu,
tedy alely, pfiiãemÏ mezi
jednotliv˘mi alelami je vztah
dominance a recesivity.
ZároveÀ se mezi jednotliv˘mi
lokusy uplatÀuje princip
epistáze, coÏ v genetice
znamená, Ïe jeden lokus
potlaãuje projev lokusu
jiného. Zbarvení srsti ovlivÀují
dva pigmenty: eumelanin,
kter˘ zodpovídá za hnûd˘ aÏ
ãern˘ pigment, a feomelanin,
kter˘ zodpovídá za svûtl˘
hnûdoãerven˘ a ãerven˘
pigment. Jak jednotlivé lokusy
ovlivÀují vznik základních
barev, je pfiehlednû shrnuto 
v pfiiloÏeném schématu.
Z nûj vypl˘vá, Ïe jednotlivé
lokusy mají mezi sebou
urãitou hierarchii a barvu
urãuje ten lokus, kter˘ je
hierarchicky nejv˘‰. V tomto
pfiípadû je nejv˘‰e lokus E,
kter˘ je zodpovûdn˘ za
distribuci eumelaninu
a feomelaninu. Recesivní alela
na tomto lokusu zpÛsobuje
zastavení produkce
eumelaninu, a tedy zastavení
produkce tmavé barvy. Jiná
alela na tomto lokusu utváfií
tzv. melanistickou masku
(ãernû zbarvenou tlamu).

Pokud pes nemá dvû recesivní
alely e (které urãují ãervené
zbarvení), je barva psa dále
ovlivnûna lokusem K. Alelická
varianta tohoto lokusu,
konkrétnû dominantní
varianta, urãuje ãerné a Ïíhané
zbarvení. Pokud se lokus
u jedince vyskytuje pouze 
v recesivní variantû, je
zbarvení dále podmínûno
lokusem A. Následnû na
základû dominance a recesivity
jednotliv˘ch alelick˘ch forem
lokusu A vznikají zbarvení 
v plavé (Ïluté), ‰edé, ãerné 
s pálením a v ãerné variantû.
Kromû lokusÛ zahrnut˘ch
v uvedeném schématu se na
barvû podílí celá ‰kála dal‰ích
lokusÛ a jejich konkrétních
alelick˘ch variant.

RRIIZZIIKKOOVVÉÉ  BBAARRVVYY
Je ov‰em nutné zmínit, Ïe

nûkteré barvy, zejména ty
vzácné, s sebou mohou nést
riziko vzniku genetické
choroby. To ale v Ïádném
pfiípadû neznamená, Ïe ke
genetick˘m chorobám dojde
vÏdy, pouze se v˘znamnû
zvy‰uje riziko. Riziko
onemocnûní se navíc
v˘znamnû li‰í u rÛzn˘ch
plemen. S bíl˘m zbarvením 
se napfiíklad mÛÏe pojit
hluchota psÛ. Mutace
zpÛsobující bílé zbarvení
mÛÏe mít souãasnû za
následek nedostateãn˘ v˘voj
vnitfiního ucha, kvÛli ãemuÏ
dochází k ãásteãné ãi úplné
ztrátû sluchu. Obdobn˘m
pfiíkladem je zbarvení merle,
které mÛÏeme vidût napfiíklad
u ‰eltie. Spoleãnû s tímto
zbarvením se totiÏ mÛÏe
dûdit také hluchota a zrakové
vady. Podobnû jsou na tom

psi modrého a ‰edého
zbarvení, u kter˘ch se
spoleãnû se zbarvením mÛÏe
dûdit syndrom lysosti, jenÏ
zpÛsobuje fiídnutí a ztrátu
srsti a s tím spojené koÏní
problémy, jako tvorba vfiídkÛ
nebo ‰upinatûní pokoÏky. Je
proto dÛleÏité, aby chovatelé
tûchto psÛ jednali
zodpovûdnû a psy nechali
pfiipou‰tût s rozvahou.
Napfiíklad u merle zbarvení 
se totiÏ pfii kfiíÏení dvou
merle jedincÛ mÛÏe narodit
‰tûnû tzv. ,,double-merle‘‘,
u kterého mÛÏe dojít 
k prohloubení sluchov˘ch
i oãních potíÏí. Pokud se tedy
chovatelé rozhodnou svého
merle mazlíãka pfiipustit, 

mûli by psa ãi fenu nejdfiíve
geneticky otestovat, aby
pfiede‰li vzniku potomstva 
s tûÏk˘mi vadami omezujícími
Ïivot jejich i Ïivot jejich
majitele. Provedení
genetického testu je vhodné
vÏdy, kdyÏ jsou kfiíÏeni jedinci

Genetika
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Dědičnost zbarvení srsti u psů
se zaměřením na plemeno cane corso

„Některé barvy,
zejména ty

vzácné, s sebou
mohou nést
riziko vzniku

genetické
choroby.”
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se zbarvením, kde je zv˘‰ená
pravdûpodobnost vzniku
geneticky pfienosné choroby.

DDĚĚDDIIČČNNOOSSTT  
ZZBBAARRVVEENNÍÍ  UU PPLLEEMMEENNEE
CCAANNEE  CCOORRSSOO
Plemeno cane corso má
dlouhou historii sahající aÏ
do starovûku. V polovinû
minulého století ale témûfi
vyhynulo. Záchrana plemene
probíhala od poloviny
minulého století v Itálii. Bylo
uznáno jako národní italské
plemeno v roce 1994. Svûtová
kynologická federace (FCI)
uznala toto plemeno aÏ 
v roce 2007. Poãty psÛ tohoto
plemene v poslední dobû
stoupají. Na mezinárodních
v˘stavách b˘vá zastoupené
nejpoãetnûji ze v‰ech
molossoidních plemen
a obvykle patfií mezi 
15 plemen s nejvût‰ím
poãtem vystavovan˘ch psÛ.
U cane corso se bûÏnû
vyskytuje celá fiada barevn˘ch
variací – ãerná, ãernoÏíhaná,

Ïíhaná, Ïlutá, ‰edá
a ‰edoÏíhaná. Dûdiãnost
zbarvení byla u tohoto
plemene poprvé popsána 
na‰í v˘zkumnou skupinou
pracující v Zoo Tábor a byla

publikována ve vûdeckém
ãasopise BMC Genetics.
Celkem byly analyzovány
údaje o barvû u 23 271 psÛ.
V˘sledky jsou shrnuty do
pfiehledn˘ch grafÛ. 
Ve studii byla hodnocena
kfiíÏení nejen psÛ stejn˘ch

barev, ale také v‰ech moÏn˘ch
barevn˘ch kombinací.
V˘sledky jsou uÏiteãn˘m
nástrojem pro chovatele, ktefií
chtûjí mít v potomstvu psy
konkrétní barvy. 
Z uveden˘ch grafÛ je zfiejmé,
Ïe ani pfii kfiíÏení dvou stejnû
zbarven˘ch psÛ nemáme
jistotu, Ïe cel˘ vrh bude
zbarven po rodiãích. Toto
mÛÏeme zfietelnû vidût na
kfiíÏení Ïíhan˘ch psÛ, kde
barvu po sv˘ch rodiãích zdûdí
pfiibliÏnû polovina ‰tûÀat.
U ãernoÏíhané varianty barvu
po rodiãích nezdûdí ani
polovina potomstva. Vût‰inû
potomstva ale zÛstane Ïíhan˘
motiv, pouze v jiné barevné
variantû. Naproti tomu máme
velkou pravdûpodobnost, Ïe
kfiíÏením Ïlut˘ch psÛ získáme
‰tûÀata stejné, tedy Ïluté,
barvy. Zbarvení vrhu je tedy
urãeno právû genetickou
v˘bavou, kterou mají jejich
rodiãe, jak jiÏ bylo popsáno
v˘‰e. Hierarchii lokusÛ
urãujících zbarvení pak

mÛÏeme pozorovat na
v˘sledcích kfiíÏení rÛznû
zbarven˘ch jedincÛ. Z grafÛ
je patrné, Ïe nûkteré barvy
mohou b˘t potlaãeny, nebo
naopak potlaãovat barvy 
jiné. Cílem je chovatelÛm
pfiiblíÏit pravdûpodobnost
úspûchu pfii cílení na urãité
zbarvení potomstva a zároveÀ
poradit, jaké barevné
kombinace jsou vhodné pro
kfiíÏení za úãelem dosaÏení
poÏadované barvy u co
nejvût‰í ãásti potomstva. �

Tento ãlánek je populární verzí
vûdecké publikace Inheritance 
of coat colour in the Cane 
Corso Italiano dog. 
Autor: KOREC, EvÏen a kol.
Publikováno v BMC Genetics,
2019, 20.1: 24.
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„Mutace
způsobující 

bílé zbarvení
může mít za

následek
nedostatečný
vývoj vnitřního

ucha.“
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