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Základy genetiky 



Základní pojmy

• genetika = věda o dědičnosti, životě a genech

• DNA = sloučenina tvořící chromozomy

• chromozom = obsah jádra buňky

• gen = kus DNA obsahující recept na vlastnost• gen = kus DNA obsahující recept na vlastnost

• lokus = místo na chromozomu, kde bydlí gen

• alela = konkrétní recept na vlastnost

• vlastnost = to, co u potkana pozorujeme



Jak to funguje

gen určuje posloupnost výroby aminokyselin

z aminokyselin se skládá bílkovina

bílkoviny tvoří tělo potkana a podílejí se na 
různých výrobních procesech v tělerůzných výrobních procesech v těle

Co je mutace?
mutace je změna receptu na výrobu bílkoviny

je-li v bílkovině jedna aminokyselina nahrazena 
jinou, bílkovina nemusí fungovat stejně



přepíná v pigmentových buňkách z výroby 
černohnědé barvy na žlutooranžovou

výsledkem je tzv. aguti zbarvení chlupu

změna receptu na bílkovinu „aguti“ = bílkovina 

Příklad: bílkovina „Aguti“

změna receptu na bílkovinu „aguti“ = bílkovina 
aguti nevzniká

v pigmentových buňkách jim nemá kdo říct, aby 
vyráběli žlutooranžovou barvu

barva chlupu zůstane jednolitá



Recepty na bílkovinu aguti

jeden vytváří dobrou bílkovinu, druhý špatnou

vztah mezi nimi je úplná dominance a recesivita

dominantní = nadřízený, označuje se velkým 
písmenempísmenem

recesivní = podřízený, označuje se malým 
písmenem

dominantní recept = alela A

recesivní recept = alela a



Recepty v buňce

buňky mají dvě sady chromozomů

to znamená, že každá buňka si může vybrat ze 
dvou receptů na výrobu bílkoviny

homozygot = oba recepty (alely) jsou stejnéhomozygot = oba recepty (alely) jsou stejné

heterozygot = recepty (alely) jsou různé

pokud má na výběr, vždy vyrábí podle 
dominantního receptu = dominantní alely



Kombinace alel a vzhled

má-li jeden gen dvě alely, jsou možné tři 
kombinace:

AA – dva recepty pro funkční bílkovinu, barva 
chlupů se bude střídat (ticking) = aguti barvychlupů se bude střídat (ticking) = aguti barvy

Aa – jeden recept na funkční bílkovinu, jeden na 
nefunkční, funkční recept je nadřízený = aguti

aa – dva recepty na nefunkční bílkovinu, barva 
chlupů bude jednolitá = non-aguti barvy



Vzhled a kombinace alel

máme dvě varianty vzhledu – aguti a non-aguti

možné kombinace alel jsou ale tři – AA, Aa, aa

proto ze vzhledu nemůžeme vždy určit 

kombinace alel!! (tedy to, co zvíře nese)kombinace alel!! (tedy to, co zvíře nese)

aguti potkan s kombinací Aa předává svým 
potomkům vlohu pro non-aguti barvu (a)

v chovatelské hantýrce „nese gen pro …“

bez dalšího krytí nelze s jistotou říct, co nese



Jak se předávají alely

buňky mají dvě sady chromozomů

výjimkou jsou pohlavní buňky (vajíčka a spermie)

ty mají jen jednu sadu chromozomů

při oplození spermie splyne s vajíčkem a při oplození spermie splyne s vajíčkem a 
výsledná buňka má opět dvě sady

vlastnosti mláďat jsou kombinací vlastností 
předaných od obou rodičů, od matky pochází 
jedna alela, od otce druhá



Mendelovský čtverec

pomůcka jak určit pravděpodobnou kombinaci
Otec – aguti

Kombinace alel: Aa

pohlavní buňky A a

narodí se: 25% AA, 50% A, 25% aa

vzhled: 75% aguti, 25% černá

Matka – černá

Kombinace alel:

aa

A AA Aa

a Aa aa



Mendelovský čtverec pro dva

pro dva geny je tabulka už složitější

Otec – aguti

Kombinace alel:  Aa Dd

gamety AD Ad aD ad

Matka –

aguti

Kombinace 

alel: Aa Dd

AD AA DD AA Dd Aa DD Aa Dd

Ad AA Dd AA dd Aa Dd Aa dd

aD Aa DD Aa Dd aa DD aa Dd

ad Aa Dd Aa dd aa Dd aa dd



Pravděpodobnost a realita

je-li pravděpodobnost 75% aguti a 25% černá, 
neznamená to, že z 12 narozených mláďat 
bude přesně 9 mláďat aguti a 3 mláďata černá

vždy záleží na tom, která konkrétní spermie vždy záleží na tom, která konkrétní spermie 

trefí které konkrétní vajíčko!

může se třeba stát, že vajíčka (A) i (a) trefí pouze 
spermie (A) a všechna mláďata budou aguti

pravděpodobnost = předpoklad



Genetika tvaru těla



Dumbo (Du)

mění tvar a postavení uší

uši jsou více po stranách hlavy a kulatější

dědičnost je jednoduše recesivní

zhoršení sluchu nebylo potvrzenozhoršení sluchu nebylo potvrzeno

DuDu – standard

Dudu – standard, DG (nese dumbo)

dudu – dumbo



Dwarf (Dw)

má vliv na velikost těla

dwarf potkani jsou cca 1/3 velikosti 
standardního

recesivní mutace nemá vliv na zdraví potkanarecesivní mutace nemá vliv na zdraví potkana

odolnost vůči rakovině nesouvisí s genem

DwDw – standard

Dwdw – standard, dwarf gen

dwdw – dwarf potkan



Manx (Ma)

manx potkani nemají ocas

gen ovlivňuje stavbu celé zadní části těla, tj. 
stavbu pánve, postavení končetin a ocas

manxové mají jinou mechaniku pohybumanxové mají jinou mechaniku pohybu

manx samičky mohou mít kvůli mutaci 
problémy s porodem (deformace pánve)

dědičnost je recesivní

část chovatelů považuje chov manxů za týrání



Genetika typu srsti



Základní informace

potkaní srst se skládá se z podsady a krycí srsti

genů ovlivňujících tvar a strukturu srsti je velké 

množství

některé mutace jsou recesivní, jiné dominantníněkteré mutace jsou recesivní, jiné dominantní

zpomalují růst jednotlivých chlupů, které se 
potom stáčí a ohýbají; prodlužují růst chlupů, 
takže jsou delší; ovlivňují složení chlupu, který 
je potom slabý a neprorazí kůži…



Rex (Re)

srst je kudrnatá a měla by být hrubá, hmatové 
vousky jsou zkroucené a zohýbané

gen je semi-dominantní

pro dominantní homozygoty je typické okrskové pro dominantní homozygoty je typické okrskové 
vypadávání a narůstání srsti = double-rex

rere – standard

Rere – rex

ReRe – double-rex



Velveteen (Ve)

srst je zvlněná a měkká, vousky zahnuté; starší 
zvířata mohou vypadat jako standard

dědičnost je podobná jako u rexe

dominantní homozygoti mohou být vlnitější, ale dominantní homozygoti mohou být vlnitější, ale 
srst jim na rozdíl od double-rexe nevypadává

veve – standard

Veve – velveteen

VeVe - velveteen



Longhaired (Lh)

prodlužuje délku srsti pravděpodobně 
prodloužením růstové fáze chlupu

je recesivní

LhLh, Lhlh – standardLhLh, Lhlh – standard

lhlh – dlouhosrstý (longhaired)

s geny pro kudrnatou srst vytváří varietu harley

Veve lhlh – harley

Veve Lh- - velveteen



Fuzz (Fz)

srst je jemná a kraťoučká, může i chybět; vousky 
zkroucené, potkani jsou menší než standard

dědičnost je recesivní

samice mohou mít problémy s produkcí mléka, samice mohou mít problémy s produkcí mléka, 
odchovy fuzz samic bývají menší

FzFz – standard

Fzfz – standard, Fg

fzfz - fuzz



Genetika potkaních barev



Základní informace

základní barva potkana není bílá

základní zbarvení potkana je aguti

všechny ostatní barvy vznikají mutací genů

mutace narušují původní proces vytváření barvymutace narušují původní proces vytváření barvy

čím více mutovaných genů pro barvu, tím bývá 
barva světlejší a neodlišitelná od podobných

příliš mnoho genů pro barvy = diluted (vyblitá)



Alely genu C (C-lokus)

gen určuje, zda potkan dokáže vytvořit barvu

C – potkan bude zbarvený

c(h) – barva pouze na koncových částech těla

c – potkan nevyrábí barvuc – potkan nevyrábí barvu

mezi alelami c(h) a c je neúplná dominance

= dochází jen k částečnému podřízení alely c,

ale obě alely se vždy podřídí dominantní alele C



Kombinace alel genu C

CC – zbarvený potkan

Cc – zbarvený potkan, nese vlohu pro albinismus

cc – albín (není schopen vytvářet žádné barvivo)

Cc(h) – zbarvený potkan, nese stínované barvyCc(h) – zbarvený potkan, nese stínované barvy

cc(h) – himalájské zbarvení

c(h)c(h) – siamské zbarvení

konkrétní barvu potkana ale určují další geny pro 
barvy, gen C jen říká jestli barva je nebo není



Gen barmského zbarvení

označuje se Bu (burmese) a je semidominantní

jeho projevení se závisí na kombinaci alel genu C

v přítomnosti dominantní alely C se neprojevuje

Bu- cc – burmese bez „pointů“Bu- cc – burmese bez „pointů“

BuBu cc(h) nebo c(h)c(h) – „sable“ burmese

Bubu cc(h) nebo c(h)c(h) – burmese

bubu cc(h) nebo c(h)c(h) – himalájec nebo siam

konkrétní barva opět závisí na genech pro barvy



Černooké stínované barvy

gen se označuje Be (black eyed), je dominantní

obvykle se pojí s barvou očí stínovaných potkanů

vliv na nestínované světlooké barvy nezkoumán

Be- cc(h) – himalájský černooký (BEH)Be- cc(h) – himalájský černooký (BEH)

Be- c(h)c(h) – siamský černooký (BES)

Be- cc – tzv. ivory (albín s černýma očima)

bebe cc(h) nebo c(h)c(h) – červenooký

barva „pointů“ opět záleží na genech barvy



Základní barvy a geny

obecně až na výjimky jsou tyto barvy recesivní, 
tzn. princip je stejný jako u non-aguti

jsou tedy vždy potřeba dvě recesivní alely, jinak 
se barva neprojeví na vzhleduse barva neprojeví na vzhledu

potkani s jednou dominantní a jednou recesivní 
alelou tzv. „nesou gen pro danou barvu“

všechny barvy mají svou aguti a non-aguti 
variantu, další barvy vznikají kombinací



Základní barvy a aguti varianty

barva aguti barva

aa - černá A- – aguti

aa rr – béžová A- rr – fawn

aa pp – šampaňská A- pp – amber

aa bb – čokoládová A- bb – čokoládová aguti

další barvy vznikají kombinací těchto barevných 
genů a mají také své aguti varianty

aa bb – čokoládová A- bb – čokoládová aguti

aa dd – ruská modrá A- dd ruská modrá aguti

aa gg – americká modrá A- gg – modrá aguti

aa mm - mink A- mm - skořicová



Geny pro mink (M, Mo)

existují dva typy mink zbarvení – tzv. britský 

mink (M) a americký mink (Mo)

barvy způsobují dva různé geny

při křížení dvou typů minků se narodí černá při křížení dvou typů minků se narodí černá 
mláďata aa Mm Momo

v ČR se bohužel nerozlišují, většina našich minků 
má geny pro oboje

mink je náchylný k ovlivňování jinými barvami



Perlová barva (Pe)

projeví se jen v kombinaci s recesivními mink 
alelami mm nebo momo, je dominantní

letální faktor = kombinace PePe je smrtící

aa mm Pepe – perlováaa mm Pepe – perlová

A- mm Pepe – skořicová perlová

aa M- Pepe – černý potkan, nese perlovou

A- M- Pepe – aguti potkan, nese perlovou

možné přenašeče nejde krýt mezi sebou!



Béžový gen (R)

zesvětluje barvu očí na ruby a srst z černé na 
béžovou

je neúplně dominantní, má tedy vliv i na barvu 
heterozygotů, např. z britského minka (aa heterozygotů, např. z britského minka (aa 

mm) vytvoří havanu (aa mm Rr)

může způsobovat nežádoucí zesvětlení i u 
dalších barev, třeba ruské modré

podobně se chová i gen pro šampaňskou/amber



Běžné kombinace barevných genů

barva aguti barva

aa rr mm – buff A- rr mm – topaz 

aa gg mm – platinová A- gg mm – platinová aguti

aa gg pp – silver A- gg pp – silver aguti

aa gg dd – ruská silver A- gg dd – ruská silver aguti

existují samozřejmě kombinace i vícero genů pro 
barvy, ale většina takto zbarvených zvířat je 
příliš světlých, než aby se dala barva určit

aa gg dd – ruská silver A- gg dd – ruská silver aguti

aa dd mm – ruská dove A- dd mm – ruská dove aguti



Barevné linie

jsou skupiny barev tvořených určitými geny

je nezbytné krýt ve stejné barevné linii, jinak 
dochází ke směšování a vzniku nových a často 
nežádoucích barev a přílišnému zesvětlovánínežádoucích barev a přílišnému zesvětlování

barevnou linii nelze určit jen na základě barev 

rodičů plánovaného vrhu, je potřeba sledovat 
rodokmen, protože i šance na zdědění genů po 
prarodičích je poměrně vysoká!



Přehled barevných linií

• mink/pearl linie – geny A, M, Pe

• ruská dove linie – geny A, D, M, (Pe)

• platinová linie – geny A, G, M, (Pe)

• topaz linie – geny A, R, M• topaz linie – geny A, R, M

• silver linie – geny A, G, P

• ruská silver linie – geny A, D, G



Jak to nemá vypadat

černá (aa Rr Mm)

černá (aa)
černá (aa)

černá (aa)

topaz (aa rr mm)
topaz (aa rr mm)

topaz (aa rr mm)

černá  (aa Dd)
černá (aa)

pravděpodobnost, že někteří potomci vrhu zdědí 
recesivní alelu d je 25%!

po potomcích vznikli „krásní“ ruští topaz

černá (aa D?)

černá  (aa Dd)
ruská modrá (aa dd)

černá (aa)
černá (aa)

černá (aa)



Genetika potkaních znaků



Jak vznikají bílé znaky?

bílá barva je nepřítomnost barvy, tj. tam, kde je 
potkan bílý, jeho pigmentové buňky buď 
nevyrábí barvivo a nebo nejsou přítomny

„geny pro bílou barvu“ ovlivňují vývin mláděte„geny pro bílou barvu“ ovlivňují vývin mláděte

mají na starosti rozptýlení pigmentových a 
dalších buněk po těle

bílá vznikne tam, kam pigmentové buňky 

nedoputují a nemá tam kdo vyrobit barvu



Problémy spojené s bílými znaky

Megacolon – jsou známy minimálně dva typy 
geneticky podmíněného megacolonu, 

- White spotting (Ws) a spotting lethal (Sl)

- projevují se extrémními plochami bílé barvy- projevují se extrémními plochami bílé barvy

- postižené vrhy je třeba vyřazovat z chovu

Hluchota – pigmentové buňky jsou součástí 
vláskových buněk v hlemýždi ucha, pokud 
chybí, receptory nemohou pracovat



„Bezpečný“ gen H (hooded)

mutace tohoto genu jsou nejčastější mutace 
podílející se na bílých znacích

gen H ovlivňuje, zda bude znak přítomen nebo 
ne, ale konkrétní rozložení znaku ovlivňují další ne, ale konkrétní rozložení znaku ovlivňují další 
geny, tzv. modifikátory

kvalita znaků tedy záleží na větším množství 
genů – jedná se o vlastnost, jejíž dědičnost je 
komplikovanější



Alely genu H

H – bílé skvrny nevytváří

h – bílá především na břiše a bocích

h(i) – bílá na hrudi

h(n) – bílá na většině trupuh(n) – bílá na většině trupu

H(e) – bílá téměř po celém těle

H(re) – bílé znaky na hlavě a po těle, letální

H(ro) – bílé břicho, ztmavne k páteři, letální



Letální alely genu H

Hooded restricted H(re)

- bílé znaky na hlavě, často pokračují až za uši

- H(re)H(re) umírají v děloze v 2. týdnu březosti

- malá varlata a sterilita samců po 6. měsíci- malá varlata a sterilita samců po 6. měsíci

Hooded Roberts H(ro)

- hřbet tmavý, na bocích zesvětluje, břicho bílé

- H(ro)H(ro) se rodí těžce postižená



Modifikátory genu hooded

obvykle se označují jako hooded modifier (Hm)

např. zkracující pruh hooded

hh Hm(l)Hm(l) – klasický hooded

Hh hm(s)hm(s) – cappedHh hm(s)hm(s) – capped

hh Hm(l)hm(s) –mezityp, přerušený hooded?

modifikátory určují rozsah bílých znaků, jejich 
rozmístění a tvar a lze je ovlivnit chovatelským 
výběrem



Husky a blazed

tyto dva znaky nejsou totéž, ačkoliv na první 
pohled mohou vypadat podobně!

Husky Hu

- recesivní, neleží na H-lokusu- recesivní, neleží na H-lokusu

- typické je postupné vybělování srsti s věkem

- může se kombinovat s jinými bílými znaky

- sám o sobě není letální ani nesouvisí s 
megakolonem



Blazed a spotted (Bl)

- dva způsoby vzniku (viz alela H(re))

- samostatný gen pro blazed a spotted

- neleží na H-lokusu, recesivní

- nesouvisí s ním žádné zdravotní problémy- nesouvisí s ním žádné zdravotní problémy

Přesto: bílé znaky na hlavě se nedoporučuje krýt 

kvůli riziku megacolonu a jiných problémů, u 

čistých linií nehrozí, to je ale pouze pro 

zkušené chovatele, kteří znají svou linii!!



Down Under (Do)

- dominantní, neleží na H-lokusu

- ve skutečnosti nevytváří bílé znaky

- gen má vliv na barvu břicha

- působením genu vzniká barevná skvrna na - působením genu vzniká barevná skvrna na 

břiše zvířete, ačkoliv zbytek zvířete může být 
bílý

- gen H a jeho modifikátory zřejmě ovlivňují i 
rozsah barvy na břiše



Některé kombinace

HH – solid

Hh – berkshire

hh – hooded

Hh(i) – irish

H(e)H(e) – black eyed white

h(n)h(n) – capped

HH(ro) – essex

hh Dodo – hooded downunderHh(i) – irish

hh(i) – irish/berkshire

h(i)h(i) – irish/berkshire

HH(e) – variegated

H(e)h – masked

hh Dodo – hooded downunder

Hh Dodo –berk. downunder 

H(re)h – blazed berkshire

Hh blbl – blazed berskhire

hh huhu – husky hooded



TEST Z GENETIKY
alias Soutěž o dort ☺


