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Souhrn 

Práce se zabývá různorodostí struktur a barev srsti u potkanů (Rattus norvegicus var. alba) 

chovaných v zájmovém chovu a to především v registrovaných chovech tzv. ušlechtilých 

potkanů s rodokmenem. Poskytuje přehled různých typů srstí, barev a také barevných kreseb 

běžně se u potkanů vyskytujících.  

Nesoustředí se pouze na popis jednotlivých variant, ale velká část práce je věnována 

mechanismům vzniku jednotlivých typů a možností z hlediska genetického, tedy konkrétním 

mutacím stojícím za rozdíly ve struktuře a zbarvení potkanů a jejich působení. Údaje o 

mutacích byly čerpány z odborné vědecké literatury věnované genetice potkanů laboratorních 

a jsou doplněny zkušenostmi ze zájmového chovu. 

Cílem práce bylo vytvořit ucelenou představu o mutacích majících vliv na vzhled potkanů, 

jejich dědičnosti a také upozornit na souvislosti s některými typy onemocnění. Odborníkům 

v laboratorních chovech potkanů poskytuje přehled genových mutací z nichž některé ještě 

nejsou v laboratorních chovech známy nebo jsou naopak považovány za vyhynulé. Na druhou 

stranu zájmové chovatele práce seznamuje se způsoby vzniku chovatelsky standardizovaných 

variant typů srstí, konkrétních barevných rázů a barevných kreseb u potkanů a rozšiřuje tak 

informovanost v této oblasti. 

 

Klí čová slova: potkan, mutace, genetika, barva srsti, typ srsti, bílé znaky 
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Summary 

The work describes variations of coat structures and colours of fancy rats (Rattus norvegicus 

var. alba) bred by hobby breeders, especially in officially registered breeds of rats with 

pedigree. The document contains list of various coat types, colours and also frequently 

occurring coat colour patterns. 

The document is not limited to listing specific variations; large portion is dedicated to 

description of mechanisms by which variations develop and occur in the view of the field of 

genetics, especially specific mutations leading to differentiations of coat colour patterns and 

hair structure. The source information used was obtained from subject publications dedicated 

to genetics of laboratory rats and complemented by author’s own experience in fancy rat 

breeding. 

The point of this work is to create a comprehensive notion of mutations affecting the fancy 

rat appearance and their heredity. Specialist practitioners will also find an overview of genetic 

mutations, some of which are not yet recognized in laboratory strains or already considered 

extinct. Hobby breeders will find various breeding ways leading to occurrence of standardized 

coat types, specific colour types and pattern types, broadening their awareness of the 

problematic. 

 

Keywords: fancy rat, mutations, genetics, coat color, hair structure, white markings 
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1. Úvod 

Laboratorní forma potkana (Rattus norvegicus var. alba) se stala oblíbeným domácím 

zvířetem díky své inteligenci, malým rozměrům a nenáročné péči. S potkany je snadné 

navázat kontakt, jsou dobře ochočitelní a nebývají agresivní ani vůči dětem. Odchov potkanů 

také není nijak náročný. Na druhou stranu má mnoho lidí potkany zafixované jako špinavá 

zvířata ze stok, šiřitele nemocí a škůdce, přičemž zejména potkanů v původním divokém 

zbarvení se štítí.  

Proto se zájmový chov potkanů soustředí na odchov potkanů odlišných od původní formy, 

kteří jsou pro budoucí majitele snáze akceptovatelné. Získávání nových forem barev a tvaru 

srsti je poměrně snadné, potkani v zájmovém chovu mají své předky v chovech laboratorních, 

kde docházelo v různé míře k ochuzení genofondu inbredním způsobem chovu, proto má 

každá nová mutace větší šanci se projevit na vzhledu než u divoké heterozygotní populace. 

Navíc potkaní geny mutují poměrně hojně. 

2. Cíl 

Smyslem této práce je vytvořit ucelený přehled variací srsti, barev a barevných kreseb 

vyskytujících se běžně v zájmovém chovu potkanů a poskytnout informace o mechanismech, 

jakým vznikají. Věnuje se tedy nejen popisu jednotlivých variant, ale snaží se je zasadit do 

kontextu genetického, na základě dostupných informací z odborné literatury doplněných 

vlastními zkušenostmi se zájmovým chovem potkanů. 

Práce je rozdělená do několika oddílů podle toho, jak se tradičně v zájmovém chovu 

rozdělují skupiny – tj. typ srsti, barva srsti a barevné znaky. Popisy jednotlivých barev, variet 

a typů kreseb jsou pokud možno tvořeny podle českého standardu, tím je myšlen oficiální 

Standard barev a variet potkanů vydávaný Českým svazem chovatelů, pod kterým se sdružují 

registrované chovatelské stanice. 
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3. Rozdílné struktury srsti 

Potkaní srst se jako u většiny savců skládá ze dvou základních typů chlupů. Krátké a jemné 

chloupky tvoří hustou podsadu, delší a silnější pesíky krycí srst. Srst pokrývá celé tělo vyjma 

čumáku a spodní strany chodidel. Svrchní strana chodidel, ušní boltce a genitálie jsou kryty 

jemnou krátkou podsadou. Na ocase je srst pozměněná v řídké štětiny. Kolem čumáku a očí 

se soustředí hmatové vousky. Srst je hladká a přiléhá na tělo, bez lysých míst, netvoří se v ní 

ani žádné víry nebo pěšinky.  

V zájmových chovech se obvykle rozlišují tyto varianty srsti - rex, velveteen, dlouhosrstý 

(longhaired), harley, saténový (satin), fuzz a sphynx. Genetické pozadí jednotlivých variet 

není s určitostí známo, popis jednotlivých genů vychází především z pozorovaných 

skutečností a chovatelského úzu. Velká část mutací popsaných ve vědeckých pracích má 

negativní vliv na zdraví a kondici potkana, délku jeho života atd., tudíž je nepravděpodobné, 

že by se vyskytovaly v zájmovém chovu, jehož cílem je mimo jiné odchov zdravých zvířat. 

3.1 Kudrnatí potkani 

Zvlnění jednotlivých chlupů v srsti potkana způsobují mutace ovlivňující růst chlupu, 

dochází ke zpomalení růstu chlupů, jejich ohýbání a stáčení se. Tyto mutace jsou známy 

poměrně dlouho, je to například mutace kinky, objevená v roce 1935 (Castle, 1947) nebo 

curly v roce 1936 (King, 1936). Kudrnatých typů srsti je v literatuře zmiňováno samozřejmě 

více, některé jsou považovaná za vymřelá (např. výše zmiňované kinky a curly) a naopak se 

objevují nové, které teprve čekají na vědeckou klasifikaci. 

V zájmovém chovu je zřejmě nejvíce rozšířená drsná zvlněná srst nazvaná rex. Název byl 

pravděpodobně zvolen podle již existujícího plemene domácího králíka. Krycí chlupy jsou jen 

o málo delší než chlupy podsady a jsou zvlněné. Zkroucené a zvlněné jsou i hmatové 

chloupky, což je rozpoznatelné už u jednodenních mláďat. U desetidenních mláďat je 

charakter srsti nezaměnitelný. Se vzrůstajícím věkem se může hrubá srst lehce narovnávat a 

měknout, nicméně chovatelský standard požaduje srst kudrnatou, hrubou a odstávající od těla 

(Heinová a kol., 2008), běžné je prosvítání kůže pod srstí.  
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Obr. 1. Charakteristické zakroucení vousků u jednodenního mláděte se srstí rex 

Dědičnost tohoto typu srsti je semi-dominantní. Pro dominantní homozygoty je typické 

masivní vypadávání srsti, které nastává cca ve 4 týdnech věku zvířete. V tomto věku mláďata 

mohou zcela oplešatět, ale s postupem věku srst opět doroste, dospělým zvířatům periodicky 

srst narůstá a vypadává v okrscích, proto se můžeme někdy setkat s chovatelským označením 

„patchwork“. Ačkoliv se jedná o autozomální mutaci, na charakter srsti má vliv i pohlaví 

zvířete, z chovatelské zkušenosti vyplývá, že srst heterozygotních samců je hrubší než u 

samic. Naopak u dominantních homozygotů jsou línáním více postiženy samice (Robinson, 

1981). 

Autozomálně semi-dominantní je i varieta označovaná jako velveteen. Tito potkani mají 

jemnou vlnitou měkkou srst, na dotyk působí vatovým dojmem (Heinová a kol., 2008). 

Vousky bývají mírně zvlněné nebo na koncích zahnuté. S přibývajícím věkem dochází k 

narovnávání srsti, u starších potkanů (po roce věku) může srst vypadat téměř jako standardní, 

ale měkký charakter srsti zůstává zachován stejně jako zvlnění hmatových vousků. 

Heterozygotní zvířata vykazují zvlnění srsti především na zadní části těla, u dominantních 

homozygotů je srst vlnitá po celém trupu i na končetinách. U mláďat může kolem 4 – 5 týdnů 

věku docházet k masivní výměně srsti, kdy dočasně mohou vznikat lysiny podobně jako u 

variety rex. 

Někteří chovatelé tvrdí, že podobně jako u dominantně homozygotního potkana typu rex 

může i u dominantně homozygotního velveteena docházet k periodickému vypadávání a 

narůstání srsti, naopak jiní chovatelé toto striktně vylučují. Vzhledem k tomu, že klasifikace 

typu srsti jako rex nebo velveteen je často založena na charakteru srsti, tj. hrubá srst je 

zařazena jako rex, měkká srst jako velveteen, může docházet k záměně, neboť hrubost srsti u 

variety rex je značně variabilní, vyskytují se rexové s měkkou srstí, kteří jsou chovatelsky 
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nežádoucí a jsou vylučováni z chovu. Proto je možné, že tito „patchwork velveteeni“ jsou ve 

skutečnosti genetickým založením typu srsti rex.  

Co se týče genetického pozadí typu srsti velveteen, vzhledem i dominantní dědičností se 

nejvíce podobá mutaci curly (Cu, curly-1) popsané ve 20. letech 20 století ve Wistarově 

institutu (Castle, 1947), neexistují ale podklady na základě kterých by se velveteen dal s touto 

mutací ztotožnit. Naopak někteří chovatelé srst velveteen označují jako mutaci Wavy, 

objevenou v roce 1981 (Greaves, 1981), ale to je naprosto vyloučeno, protože tato mutace je 

recesivní, kdežto velveteen se prokazatelně dědí dominantně. Někdy je také tento typ srsti 

označován teddy podobně jako u morčat, ale genetická souvislost zde patrně není (Gangi, 

2009). 

  

Obr. 2. Potkan variety velveteen 

V poslední době se mezi zájmovými chovateli (především ve Velké Británii) objevují 

zmínky o varietě srsti obecně nazývané „recesivní rex“. Charakter srsti by měl být podobný 

výše definované varietě rex, ale dědičnost by měla být recesivní. V České republice se 

podobná mutace vyskytla v chovu blíže neurčeného přírodovědného kroužku, ale 

v současnosti nejsou o zvířatech s touto mutací žádné zprávy. Mohlo by se jednat právě o 

výše zmíněnou mutaci označovanou Wavy, ale to je čistá spekulace. 

3.2 Dlouhosrstí a saténoví potkani 

První dlouhosrstí potkani se objevili začátkem 21. století v USA (Gangi, 2009). Jedná se o 

nově vzniklou mutaci, která zatím nebyla vědecky klasifikována. Proto není známo, jakým 

způsobem přesně mutace ovlivňuje délku srsti. Srst dlouhosrstých potkanů je delší než 

standardní srst, ale rozdíl není tak výrazný jako například u dlouhosrsté variety křečka 

syrského. Dědičnost je plně recesivní. Nejčastěji se s tímto typem srsti setkáme pod 

chovatelským označením longhaired.  
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Zajímavý typ srsti vznikne kombinací longhaired genu s velveteen genem, srst je dlouhá a 

zvlněná, odstává od těla. Tato varieta srsti se označuje harley podle jména prvního potkana 

s tímto typem srsti (Gangi, 2009). Podobný typ srsti vzniká i při křížení longhaired s rex 

varietou, ale chovateli není tolik ceněný. 

  

Obr. 3. Dlouhosrstý potkan (Anon., 2011) 

Kromě větší délky je srst longhaired potkanů i lesklejší a hedvábná, proto ji někteří 

chovatelé označují jako saténovou. Zřejmě se ale nejedná o tytéž geny jako v případě 

saténových potkanů. Saténové chlupy potkanů mají svrchní část chlupu průhlednější než 

standardní varieta a díky tomu je barva chlupu více zřetelná, intenzivnější. Navíc díky 

odrazům světla vypadá kožich potkana mnohem lesklejší. Chlupy saténových zvířat se 

napohled zdají tenčí a budí i dojem, že jsou delší než standardní. Saténový lesk srsti je 

dědičný recesivně. Jedná se zřejmě o potkaní obdobu saténových mutací již dříve zjištěných 

např. u myší nebo morčat (Robinson and Seaborne, 1988) 

 

Obr. 4. Saténový lesk srsti (Mathauzerová, 2011, osobní sdělení) 

3.3 Bezsrstí potkani 

Potkani bez srsti se sporadicky vyskytovali již v divokých populacích, není ale jisté, zda se 

jednalo o mutaci nebo jen o výsledek nějaké choroby (Gangi, 2009). Příčiny vzniku 
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nedostatečného či žádného ochlupení jsou různé. Může jít například o nedostatečnou 

keratinizaci chlupu, který není schopný prorazit nejsvrchnější vrstvu kůže, a tudíž potkan 

zůstane holý, jako je to u laboratorního kmene Charles River hairless (Panteleyev and 

Christiano, 2001). Jiná mutace pozměňuje geny kódující bílkoviny nezbytné pro správný 

vývoj kůže, chlupů i brzlíku, proto se pojí s nedostatečnou funkcí brzlíku a špatnou imunitou, 

např. laboratorní kmen Rowett nude (Festing et al., 1978). Časté bývají i další zdravotní 

potíže, selhání ledvin, s laktací samic atd. 

Nejrozšířenější typem bezsrstého potkana je v zájmovém chovu varieta nazvaná fuzz díky 

své krátké a jemné srsti (anglicky fuzz znamená chmýří). Dle českého standardu je srst jemná, 

měkká a krátká ale může i chybět. Potkan ale vždy musí mít řasy a hmatové vousky, které 

jsou u této variety kratší a kudrnaté. Fuzz potkani bývají menší než klasičtí potkani, 

registrační váha klasických potkanů je 350 g pro samce a 300 g pro samice kdežto minimum u 

fuzzů je pro samce 300 g a pro samice 250 g (Heinová a kol., 2008). Nicméně v současných 

liniích českých fuzzů nebývá problém dosáhnout normální velikosti.  

 

Obr. 5. Potkan fuzz s dobře vyvinutými zbytky srsti (Máčiková, 2011, osobní sdělení) 

Fuzz samice mohou mít problémy s produkcí mléka, pravděpodobně v důsledku poškození 

kožních žláz mutací. V takových případech samice samy zredukují počet mláďat ve vrhu na 

takový, který zvládnou uživit. V současné době už jen zřídka dochází k tomu, aby fuzz samice 

nezvládla mláďata odchovat vůbec.  

Fuzz mutace je autozomálně recesivní. Pro nedostatek důkazů ji není možné přiřadit 

k některé z konkrétních vědecky popsaných mutací potkaní srsti, nicméně některé indicie 

naznačují, že by se mohlo jednat o mutaci genu nacházejícího se na prvním chromozomu.  

Zde byly lokalizovány hned dvě mutace způsobující nedostatečné ochlupení potkanů – 

mutace Charles River hairless a mutace fuzzy. Gen je příbuzný s genem frizzy u laboratorních 

myší, kde způsobuje změny charakteru srsti. Vztah mezi Charles River hairless a fuzzy je 
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alelický, hybridi mezi těmito dvěma mutacemi vykazují také nedostatečné ochlupení (Ahearn 

et al., 2002). Nicméně s fuzzy mutací býváspojována kratší délka života způsobená 

selháváním ledvin (Marit et al., 1995), což u fuzz potkanů není pozorováno. Je možné, že fuzz 

varieta v zájmovém chovu odpovídá laboratornímu kmeni Charles River hairless nebo se 

jedná o selektovanou jinou alelu tohoto genu.  

Kromě variety fuzz se v zájmovém chovu potkanů vyskytuje ještě jeden typ bezsrstého 

potkana označovaný jako sphynx nebo nunu potkan (v komerční oblasti se někdy jako nunu 

potkan prodává i potkan variety fuzz). Sphynx potkani bývají celí holí, chybí jim řasy a někdy 

i hmatové vousky, ačkoliv této variantě se zájmoví chovatelé snaží vyhnout. Zbytky srsti se 

vyskytují hlavně na hlavě, na zbytku těla jen zřídka. Charakter srsti je tvrdý a drátovitý. Tato 

varieta se chová málo, byla u ní totiž pozorována zhoršená funkce imunitního systému. 

Kromě toho se u této variety vyskytují i další zdravotní problémy, pravděpodobně související 

s úzkou příbuzenskou plemenitbou, která byla v chovu využívána. Vzhledem k tomu je chov 

této variety v některých zemích zakázán jako týrání zvířat chovem. V České republice není 

možné tyto potkany registrovat v oficiálním zájmovém chovu a vydávat jim tudíž platný 

průkaz původu.  

O genetickém původu této variety není nic známo, ale vzhledem k problémům s imunitou je 

možné, že se jedná o potomky laboratorního kmene Rowett nude nebo o příbuznou mutaci. 

Tento laboratorní kmen totiž nemá funkčně vyvinutý brzlík, který se mimo jiné podílí právě 

na funkcích imunitního systému (Festig et al., 1978). 
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4. Odchylky ve zbarvení srsti 

Barvu srsti určují zrníčka pigmentu uložená především v kůře chlupu. Pigment vytváří 

specializované buňky – melanocyty, které jsou uloženy ve vlasové cibulce. U potkanů 

najdeme dva typy pigmentu – černohnědý eumelanin a žlutočervený feomelanin. Pravidelným 

střídáním syntézy těchto melaninů se vytváří charakteristický pruhovaný vzhled chlupu, díky 

kterému vzniká typická barva srsti společná většině hlodavců. Toto divoké zbarvení je 

nazýváno aguti. Mutace genů, které vytváří výslednou barvu potkaní srsti, ovlivňují 

v některém bodě právě mechanismus syntézy barviva nebo mechanismy transportu a ukládání 

pigmentů. 

4.1 Albinismus a akromelanismus 

Albinismus je jedna z prvních mutací u potkanů objevených, první zmínky o potkanech – 

albínech pocházejí již z 18. století (Castle, 1947). Srst albínů je čistě bílá, druhotně může 

vykazovat nažloutlé zbarvení způsobené znečištěním. Oči jsou jasně růžové (Heinová a kol., 

2008). Albíni patří mezi typické „laboratorní krysy“, je mnoho laboratorních kmenů potkanů, 

které jsou albinotické, např. kmeny Wistar a Sprague Dawley. Proto je tato mutace velmi 

dobře prozkoumána. 

 

Obr. 6. Albinotický potkan 

V zájmovém chovu nejsou albíni příliš oblíbení, neboť nejen že červená barva očí vzbuzuje 

podvědomý odpor vůči zvířeti, ale existují i etické námitky proti chovu albínů – albíni totiž 

vykazují zhoršenou ostrost vidění (Prusky et al., 2002). Kromě toho se s albinismem pojí i 

další rozdíly oproti normálně zbarveným potkanům, například zhoršené reakce samců na 

pachové podněty samic v říji (Sachs, 1996) nebo špatná orientaci v prostoru (Tonkiss et al., 

1992). 
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Za vznik albinismu je zodpovědná mutace genu kódujícího enzym tyrosinázu, který je 

klíčovým enzymem celého procesu syntézy melaninu (Blaszczyk et al., 2005). Gen se 

označuje Tyr (podle produktu, který kóduje), ale mezi zájmovými chovateli je známý jako 

gen C (z anglického chinchilla). Gen se nachází u potkanů na prvním chromozomu (RGD, 

2011).  

U potkanů je známá ještě jedna mutace genu pro tyrosinázu (Kuramoto et al., 2010). 

Podobná mutace se vyskytuje i myší, kde má za následek vznik tyrosinázy citlivé na teplotu 

(Kwon et al., 1989). Důsledkem této mutace je, že zvíře je zbarvené pouze na okrajových 

částech těla, které jsou chladnější, jedná se tedy o akromelanismus. Ten je u potkanů znám již 

od 70 let 20. století (Moutier et al., 1973). Jedná se o recesivní mutaci stejně jako u albínů. 

Akromelanistické zbarvení potkanů se v zájmovém chovu označuje jako siamské, zřejmě 

podle typického zbarvení siamského plemene koček. Dle chovatelského standardu má být 

základní barva siamského potkana v odstínech béžové, pokud možno co nejtmavší. Barevné 

znaky by se měly nacházet na čumáku zvířete až po linii očí, na uších, všech čtyřech 

končetinách, u kořene ocasu a na ocasu. Barva očí by měla být co nejtmavší červená (Heinová 

a kol., 2008). Akromelanističtí potkani se rodí celobarevní, ale s postupem času jim srst 

zesvětluje. U recesivních homozygotů je typické zbarvení okrajových částí těla viditelné už 

mezi 4 – 5 týdnem věku, kompletně se rozvine po 6 týdnu. 

 

Obr. 7. Siamský potkan 

Vztah mezi alelami pro albinismus a akromelanismus je zřejmě semi-dominantní. 

Heterozygoti, kteří mají jednu alelu pro albinismus a jednu pro akromelanismus, jsou také 

částečně zbarvení. Toto zbarvení je chovateli označováno jako himalájské. Na rozdíl od 

siamských je u himalájských potkanů požadována základní barva srsti jiskřivě jasně bílá a oči 

mohou být růžové podobně jako u albínů (Heinová a kol., 2008). Himalájští potkani se rodí 

bílí a barevné znaky se jim objevují později než u siamských potkanů. Ještě ve věku 5 týdnů 
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připomínají zbarvením spíše albíny, kompletně se vybarví až kolem 8 týdnů. Pro himalájské i 

siamské potkany platí citlivost barevných znaků na teplotu, chovatelé mají zkušenost, že u 

zvířat chovaných v nižších teplotách (15 – 20°C) je barva výraznější než u potkanů 

chovaných v přetopených bytech.  

4.1.1 Černé oči 

Tato mutace se vyskytla poměrně nedávno, na přelomu 20. a 21. století ve Velké Británii.  

Váže se k mutacím genu pro tyrosinázu, ačkoliv jaký spolu mají přesně vztah není známo. 

Z křížení prováděných zájmovými chovateli vyplývá, že se nejedná o alelu genu pro 

tyrosinázu, ale o samostatný gen. Jediný zatím pozorovaný efekt této mutace je v tom, že u 

albinistických a akromelanistických potkanů mění barvu očí z červené na černou. Na potkany, 

kteří mají alespoň jednu dominantní alelu na C-lokusu, nemá žádný účinek, ačkoliv 

samozřejmě i celobarevení potkani mohou přenášet tento gen na potomky. Dědičnost je 

dominantní (Kuramoto et al., 2010). Chovatelský standard u siamských a himalájských 

potkanů s černýma očima je stejný jako u těch s červenýma očima, albíny s černýma očima 

standard neuznává (Heinová a kol., 2008). Chovatelsky se jedná o velmi žádanou variantu 

zbarvení, protože jak bylo řečeno výše, červené oči u potkanů chovatele často odpuzují. 

 

Obr. 8. Srovnání černookého a klasického siamského potkana (Heinová, 2011a) 

4.1.2 Barmské zbarvení 

V zájmovém chovu potkanů se barmské zbarvení objevilo ve stejné době jako černoocí 

siamští potkani, některé neověřené historky tvrdí, že se barmské zbarvení vyštěpilo právě 

z černookých siamských a himalájských potkanů. I barmské zbarvení souvisí s albinotickými 

a akromelanistickými potkany. Gen pro barmské zbarvení se totiž na vzhledu projevuje opět 

pouze na albínech, siamských a himalájských potkanech. Základní barva těla barmských 

potkanů je hnědá a stejně jako u akromelanistických zbarvení jsou na okrajových částech těla 
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zřetelné tmavší znaky (Heinová a kol., 2008). V případě, že je potkan zároveň albín, tmavší 

znaky chybí, tato varianta se ale v zájmovém chovu příliš nevyskytuje. Oči jsou vždy černé. 

 

Obr. 9. Barmské zbarvení 

Podstata barmského zbarvení u potkanů zatím není známa, ale díky vysoké atraktivitě 

výsledného zbarvení máme v zájmovém chovu poměrně jasnou představu o dědičnosti, jedná 

se o autozomálně semi-dominantní mutaci. Dominantní homozygoti vykazují vůči 

heterozygotům intenzivnější a tmavší hnědou barvu, ale i přesto jsou znaky na okrajových 

částech těla stále jasně zřetelné. Původní domněnka byla, že barmské zbarvení je novou 

mutací na C-lokusu, ale to bylo dalším křížením vyloučeno. Dnes víme, že s C-lokusem 

zřejmě souvisí, protože u dominantních homozygotů a heterozygotů s jednou dominantní 

alelou genu C se barmské zbarvení neprojevuje, ale rozhodně se jedná o samostatný gen. 

4.2 Aguti zbarvení 

Aguti gen má na starosti syntézu aguti proteinu, který ovlivňuje výrobu melaninů 

v melanocytech. Aguti protein funguje v melanocytech jako přepínač tvorby eumelaninu a 

feomelaninu. Váže se na MSH receptor (melanokortin) a zabraňuje melanocyty stimulujícímu 

hormonu, aby se na receptor navázal sám a inicioval tak v buňce výrobu eumelaninu. Pokud 

je receptor blokován aguti proteinem, melanocyty vyrábí žlutočervený feomelanin. 

Výsledkem je charakteristické střídání světlejšího a tmavšího pruhu na chlupech savců (Lu et 

al., 1994). V zájmovém chovu se toto pruhování chlupu označuje jako ticking a používá se i u 

popisu dalších barev, kde jsou na chlupech po jejich délce patrné úseky různých odstínů 

barev. 

Zbarvení potkana se v chovatelském standardu označuje aguti a je požadována sytá, 

červenohnědá barva krycí srsti, ticking je černý. Podsada bývá tmavě šedá, na břiše až 

stříbřitě šedá, oči jsou vždy černé (Heinová a kol., 2008). V případě, že syntéza aguti proteinu 
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nefunguje tak, jak má, chlup zůstává po celé délce jednolitě zbarvený a srst zvířete je černá. 

V zájmovém chovu vznikají kombinacemi aguti genu s jinými geny pro barvy některé krásné 

a velmi chovatelsky ceněné typy zbarvení jako je například amber nebo fawn (viz dále 

v textu). 

 

Obr. 10. Třítýdenní mládě ve zbarvení aguti 

Aguti protein se neváže na melanokortiny pouze v melanocytech, stejně tak působí i 

v nervových buňkách. Zde mají melanokortiny funkci nervových modulátorů, aguti protein 

má tedy vliv i na chování. Z výzkumů vyplývá, že potkani s non-aguti mutací jsou mírnější a 

lépe ovladatelní (Keeler, 1942; Cottle, 1987). V zájmovém chovu nebyl tento rozdíl 

pozorován, pravděpodobně z toho důvodu, že v zájmovém chovu dochází k selekci mírných a 

ovladatelných zvířat per se a také proto, že je velká pozornost věnována socializaci mláďat už 

od útlého věku. 

4.3 Hnědé zbarvení 

Mutace tohoto genu ovlivňuje poslední krok v chemickém řetězci vedoucímu k vytvoření 

černého eumelaninu. Při normální funkci gen vytváří enzym TYRP1, který umožňuje 

přeměnu hnědého pigmentu na černý. Mutace způsobuje, že TYRP1 je nefunkční nebo 

produkovaný v natolik malých dávkách, že nedokáže přimět hnědý eumelanin ke změně barvy 

(Sarangarajan, 2000). Díky tomu srst zvířete zůstane hnědá, chovatelské označení této barvy 

je čokoládová. Standard požaduje co nejtmavší barvu podobnou barvě hořké čokolády, oči 

musí být černé (Heinová a kol. 2008). V České republice se ale tato barva chová zřídka. 

4.4 Modré barvy 

Již vytvořené pigmentové granule jsou v melanocytech transportovány do dendritů a odtud 

přecházejí do rostoucího vlasu. Transport zajišťuje bílkovina myosin-V, pomocí kterého se 

granule zachycují na "žebříčku" z mikrovláken tvořených proteinem aktinem a tak postupují 

kupředu. Mutace, která pozmění myosin-V zároveň narušuje plynulý transport barviva dále 
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do chlupu. I když melanozomy produkují pigmentu hodně, do chlupů se ho dostane málo a 

obvykle se ukládá ve shlucích. To dává srsti jakoby vymytý barevný nádech. Mutace 

myosinu-V má vliv i na tvar melanocytu, dendritů je méně a jsou slabší (Wu et al., 1998; Wei 

et al., 1997). 

Myosin také odpovídá za přesun endoplazmatického retikula v Purkyňových buňkách. Tyto 

velké nervové buňky jsou umístěny v mozečku, části mozku mající na starosti koordinaci 

pohybů a udržování rovnováhy. Špatně fungující myosin se tedy může projevit i v pohybech 

zvířete, dochází k záchvatům, ataxii (pohybové nekoordinovanosti) a k dalším poruchám 

(Tabb et al., 2008; Takagishi et al., 1996; Futaki, 2000). 

V zájmovém chovu potkanů se vyskytují dvě různé mutace podobného typu, ale bez spojení 

s vážnými zdravotními poruchami. Chovatelské označení je americká modrá a ruská modrá. 

Americká modrá je nejspíše starší, pravděpodobně byla popsána již v roce 1929 (Castle, 

1947). Standard předepisuje břidlicově šedou srst, oči musí být černé (Heinová a kol., 2008). 

Americká modrá je ve svém vzhledu velmi variabilní, zřejmě podle všeho záleží na dalších 

genech, které ovlivňují sytost barvy. Škála zbarvení se pohybuje od velmi tmavé šedé téměř 

černé až po světle šedomodrou barvu, v současné době je v chovu dávána přednost co 

nejtmavšímu odstínu. U některých linií amerických modrých potkanů se vyskytují problémy 

se zhoršenou srážlivostí krve, ale nejedná se zřejmě o důsledek mutace, existují linie, kde se 

tento problém neobjevuje.  

U ruské modré chovatelský standard požaduje tmavou modrošedou barvu s kovovým 

leskem, oči opět černé (Heinová a kol., 2008). Tato mutace je zřejmě mladší než americká 

modrá, ve vědeckých pracích byla zmíněna teprve nedávno (Kuramoto, 2010). U ruského 

modrého zbarvení je výrazněji pozorovatelné nerovnoměrné rozložení barviva po celé délce 

chlupu, které vzbuzuje dojem tickingu jako u aguti zbarvení. 

 

Obr. 11. Americká modrá (vlevo) a ruská modrá srst 
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Dědičnost obou dvou mutací je recesivní, ale jedná se o mutace jiných genů, protože F1 

generace při křížení amerického modrého a ruského modrého potkana je uniformně černá. 

V F2 generaci mohou vzniknout potkani, kteří jsou recesivně homozygotní v obou genech. 

Toto zbarvení je v chovatelském standardu nazváno ruská silver a vyznačuje se světle 

modrošedou srstí se studeným odstínem a s výrazným stříbřitě kovovým leskem (Heinová a 

kol., 2008). Vzhled jednotlivých chlupů je s výrazným tickingem, koncentrace barviva 

úsekovitě kolísá po celé délce chlupu, což je důsledek zdvojení podobného efektu obou genů. 

 

Obr. 12. Zleva ruská silver, americká modrá a ruská modrá (Heinová, 2011b, osobní 

sdělení) 

4.5 Šampaňské zbarvení 

Aby mohla tyrosináza správně fungovat, potřebuje k tomu kyselé prostředí. To pomáhá 

regulovat membrána, která dovoluje aniontům vstupovat dovnitř melanozomu (jiná membrána 

dovnitř vpouští kationty) a ovlivňuje tak pH uvnitř (Puri et al., 2000). V eumelanozomech 

kóduje bílkovinu této membrány gen označovaný P. Feomelanozomy tuto bílkovinu 

nepoužívají, proto mutace genu P ovlivňuje pouze tvorbu tmavých eumelaninů (Brilliant, 

2001).  

Mutace zesvětlující oči potkana na růžové (a s tím i měnící barvu srsti) je známá velmi 

dlouho, byla popsána v roce 1914. Jedná se o deleci exonů 17 a 18 tohoto genu (Kuramoto et 

al., 2005). Delece způsobuje, že bílkovina membrány se nevytváří a pH je více neutrální. 

Melanozomy nejsou schopné vytvořit eumelanin, jejich počet je nižší a mají abnormální 

velikost. 

Chovatelský název pro toto zbarvení je šampaňská barva. Standard požaduje mírně 

narůžovělou béžovou barvu srsti, nesmí být ani příliš žlutá ani příliš šedá, oči jsou jasně 

růžové. V kombinaci s dominantní alelou aguti genu vzniká světle oranžové zabarvení srsti 
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nazývané amber, krycí chlupy mají slonovinový ticking, barva podsady je krémová stejně 

jako barva břicha (Heinová a kol., 2008). 

Dědičnost mutace je jednoduše recesivní, ačkoliv se mezi chovateli tvrdí, že i heterozygotní 

kombinace má vliv na vznik světlejšího zbarvení srsti, zvláště v případě, že je potkan 

recesivně homozygotní i v dalších genech pro barvu srsti.  

4.6 Béžové zbarvení 

Mutace tohoto genu narušuje normální vývoj melanozomů, lysozomů a granul krevních 

destiček. Tyto tři organely mají společného předchůdce, takže mutace, která ovlivní jeho, 

ovlivní všechny tři organely. Funkcí melanozomů je vyrábět pigment, který se pak 

transportuje na okraj melanocytu a ukládá se do rostoucího chlupu, lysozomy se podílejí na 

trávení uvnitř buněk a destičková granula jsou součástí krevních destiček, kde mají důležitou 

funkci v procesu srážení krve. 

Když dojde k narušení vývoje těchto organel, účinky jsou velice různorodé. U melanocytů 

dochází k neobvyklému transportu pigmentu a ten se v chlupech a očích ukládá omezeně. Srst 

získává světlou barvu a oči jsou červené. Krevní destičky produkují málo srážlivých faktorů, 

takže dochází k prodlouženému krvácení (Prieur and Mayers, 1984).  

Mutace byla u potkanů identifikována na prvním chromozomu – gen Rab38 – a její 

dědičnost je recesivní. Na tomto místě bych ráda zmínila, že mutace je analogická mutaci, 

která u lidí způsobuje Heřmanského-Pudlákův syndrom (Oiso, 2004). Tento syndrom byl 

poprvé popsán českými lékaři. 

Barva srsti je chovateli označována jako béžová, standard požaduje teplý, středně 

žlutohnědý odstín srsti a barvu očí tmavě červenou. Aguti varianta je nazývána fawn, krycí 

srst má být sytě zlatavá s oranžovým tickingem a podsada je světle žluto krémová (Heinová a 

kol., 2008). Ačkoliv je v zájmovém chovu mutace označována za stejnou jako výše uvedená, 

je zvláštní, že se u této barvy nikde mezi chovateli nezmiňuje sklon k zvýšené krvácivosti. 

Pravděpodobně z nedostatku důkazů, protože potkan v zájmovém chovu se málokdy zraní tak, 

že by krvácel. Rovněž je možné, že se v zájmovém chovu podařilo selektovat genovou 

kombinaci, která neblahý účinek mutace potlačuje, nebo mutace v zájmovém chovu není 

totožná. Dalším kandidátem na vysvětlení, jakou mutaci máme v zájmovém chovu, by byla 

mutace fawn, popsaná v roce 1946 (Castle, 1947), která je ale v současné době považována za 

vyhynulou.  
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Obr. 13. Béžově zbarvený potkan 

Dědičnost mutace je obvykle udávána jako recesivní, ale pravděpodobně se jedná o semi-

recesivní mutaci, protože i v případě heterozygotů dochází ke zesvětlení srsti, zvláště 

v případě, že potkan je recesivně homozygotní v dalším genu zodpovědným za změnu barvy 

srsti. Ale i odstín srsti u černě zbarvených heterozygotů bývá světlejší a někdy dokonce může 

připomínat čokoládové zbarvení. 

4.7 Hnědé (norkové) zbarvení 

Toto zbarvení bylo poprvé popsáno v roce 1994 a mechanismus působení mutace není 

znám, dědí se recesivně (Robinson, 1994). Chovatelský standard uvádí, že se jedná o 

šedohnědou barvu srsti s nádechem do modra, oči takto zbarveného potkana by měly být 

černé, u celobarevného potkana bez bílých znaků se povoluje barva očí i tmavá ruby (Heinová 

a kol., 2008). Označení pro toto zbarvení je mink, z anglického názvu pro norka, jehož kožich 

barvou připomíná. 

Zajímavé je, že při křížení dvou potkanů tohoto zbarvení se občas narodili černí potkani, 

což by vzhledem k recesivnímu charakteru mutace mělo být vyloučeno. Mezi potomky těchto 

černých potkanů se naopak začala vyskytovat kromě mink zvířat i zvířata světle šedá, s lehce 

namodralou srstí. Záhada byla brzo vyřešena, pro mink zbarvení existují v populaci 

zájmových potkanů dva různé geny, vytvářející velice podobnou barvu srsti. Původní, 

Robinsonem objevený mink se začal nazývat britský, druhý gen je označován jako americký 

mink (Kuramoto et al., 2010). 

Rozdíl mezi oběma typy minků je minimální, barva srsti je stejná, liší se jen v odstínu, 

britský mink má mít chladnější odstín srsti (více do modra), kdežto americký mink má odstín 

srsti teplejší (více do hněda), rozdíl vynikne hlavně při srovnání zvířat v obou barvách. U 

amerického minka se mohou vyskytovat tmavě červené oči, u britského jsou oči vždy černé. 
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V současné době je ale těžké oba typy minků rozlišit, zvláště v českém chovu, kde 

docházelo k nevědomé selekci podobných odstínů, místo aby se vědomě podpořily rozdíly 

mezi oběma typy barvy. Odhaduje se, že většina českých potkanů s mink zbarvením nese 

recesivní alely obou genů, což v dalším křížení může přinášet problémy s odchovem těchto 

barev. 

4.7.1 Perlové zbarvení 

Toto zbarvení bylo poprvé popsáno zároveň s mink zbarvením (Robinson, 1994). Perlová 

barva krycí srsti je světle stříbřitá s krémovým nádechem, barva podsady je krémová. Na 

chlupech se mohou vyskytovat našedlé proužky připomínající ticking podobně jako u ruského 

modrého zbarvení (Heinová a kol., 2008). Perlové zbarvení je ve svých projevech značně 

variabilní, vyskytuje se celá škála odstínů od světle stříbrné barvy po velmi tmavošedou 

stříbrnou barvu. Podle odstínu barvy je mezi chovateli rozlišováno několik chovatelských 

názvů pro toto zbarvení. Tmavší odstíny jsou nazývány dark pearl, velmi tmavý odstín, kdy 

potkan zbarvením připomíná spíše mink barvu, se označuje silver mink. 

 

Obr. 14. Perlové zbarvení typu dark pearl 

Dědičnost perlové mutace je dominantní. Vztah k ostatním genům měnícím barvu srsti je 

hypostatický, jinými slovy, perlové zbarvení se na srsti potkana projeví pouze a jedině 

v případě, že potkan je zároveň recesivní homozygot na mink genu (Robinson, 1994).  

Zvláštností perlové mutace je, že se jedná o jeden z mála letálních genů souvisejících 

s barvou potkaní srsti. Při křížení dvou potkanů perlového zbarvení dochází v době březosti 

ke vstřebání embryí dominantně homozygotních v genu pro perlové zbarvení (Kuramoto et 

al., 2010). Mechanismus letálního faktoru není zatím znám. 

V zájmovém chovu se chovatelé snaží přímému křížení perlově zbarvených zvířat zabránit, 

protože většinou sice proběhne absorpce embryí bez problémů dlouho před porodem, ale jsou 
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známy i vrhy, kde došlo k porodu značně poškozených mláďat. Není ovšem možné dokázat, 

že poškození bylo způsobeno právě tímto genem a nešlo o souhru náhod. Protože se perlové 

zbarvení může přenášet skrytě, nedoporučuje se v zájmovém chovu ani křížit potomky 

potkanů s perlovým zbarvením, pokud se nejedná o potomky v mink barvě, kde by se 

přítomnost dominantní alely perlového genu projevila ve fenotypu. 

4.8 Další chovatelské typy zbarvení srsti 

Kombinací výše uvedených mutací dochází ke vzniku dalších, chovatelsky zajímavých 

barev srsti. Nejběžnějšími kombinacemi jsou kombinace aguti genu s jedním dalším genem 

pro barvu srsti. To je například již výše uvedená amber (kombinace aguti + šampaňské 

zbarvení) nebo fawn (aguti + béžové zbarvení). Obvykle se kombinují dva až tři geny pro 

barvy (včetně aguti genu), pokud je potkan recesivně homozygotní ve větším počtu genů 

ovlivňujících barvu, dochází u srsti k přílišnému zesvětlení a zbarvení je těžko definovatelné, 

výsledky velkých kombinací jsou vzájemně velmi podobné – potkan má velmi světle šedou 

nebo krémovou až téměř bílou barvu srsti, oči jsou většinou světle červené a vzhledem se tedy 

blíží albinotickým zvířatům, ačkoliv genotyp je zcela odlišný.  

4.8.1 Skořicová barva 

Krycí srst má mít teplou, červenohnědou barvu, na jednotlivých chlupech je patrný 

čokoládově zbarvený ticking. Barva podsady je středně šedá, barva břicha je šedá jako u aguti 

zbarvení, může být světlejší. Končetiny jsou zbarveny stejně jako hřbet. Barva očí je černá 

nebo rubínová (Heinová a kol., 2008). Skořicová barva vzniká v případě, že je zvíře recesivně 

homozygotní pro jeden z mink genů a zároveň heterozygotní nebo dominantně homozygotní 

pro aguti gen. Podobná barva může vzniknout i v případě, že je potkan místo na mink genech 

recesivní homozygot na hnědém (brown) genu. 

 

Obr. 15. Skořicové zbarvení 
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4.8.2. Skořicová perlová barva 

Zbarvení je charakteristické světlou a lesklou zlatě oranžovohnědou barvou krycí srsti. Na 

jednotlivých chlupech jsou jasně patrné tři ostře ohraničené barevné pásy. Chlup je u kořene 

krémový, střed chlupu je zbarven šedomodře a konec chlupu je oranžový. Barva podsady je 

krémová, oči jsou černé (Heinová a kol., 2008). Skořicově perlová barva vzniká v případě, že 

je potkan zároveň recesivní homozygot na jednom z genů pro zbarvení mink, heterozygot na 

genu pro perlové zbarvení a heterozygot nebo dominantní homozygot na genu pro aguti. 

4.8.3 Mocha a havana 

Velmi zajímavé jsou kombinace jednoho z genů pro mink zbarvení a genu pro béžovou 

barvu. Zde se totiž výsledné zbarvení liší i v případě, že je zvíře heterozygotní v alelách genu 

pro béžovou barvu srsti. V závislosti na tom, zda je potkan recesivně homozygotní na genu 

pro americký mink nebo genu pro britský mink, vznikají dvě různá zbarvení označovaná jako 

mocha nebo havana.  

Tato zbarvení nejsou v českém chovatelském standardu popsána ani uznávána, ale mám 

s nimi osobní zkušenost. Mocha zbarvení vznikne v případě, že je potkan heterozygot 

v béžovém genu a recesivní homozygot v genu pro americký mink. Výsledná barva srsti je 

světlá hnědá, odstín připomíná právě kávu s mlékem, podle které barva získala název. Oči 

jsou tmavě červené. Oproti tomu havana zbarvení je charakteristické sytě hnědou, teplou 

barvou srsti. Oči jsou tmavě červené, téměř černé. Zbarvení havana vzniká v případě, že 

potkan je recesivně homozygotní v genu pro britské mink zbarvení a zároveň je heterozygot 

na béžovém genu. Přítomnost jedné dominantní a jedné recesivní alely béžového genu by se 

dala tedy použít k rozlišení linií amerických a britských minků. 

4.8.3.1 Topaz a buff 

Pro zbarvení topaz je typická sytá zlatooranžová barva krycí srsti, je požadovaný co 

nejsytější odstín. Barva podsady je šedá. Oči jsou tmavě červené až černé (Heinová a kol., 

2008). Vzniká v případě, že je potkan recesivně homozygotní v jednom z genů pro mink 

barvy, zároveň je recesivně homozygotní v genu pro béžovou barvu a je dominantní 

homozygot nebo heterozygot na aguti genu. 
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Obr. 16. Srovnání barev, vlevo barva topaz, vpravo fawn (Heinová, 2011c) 

Pokud je recesivně homozygotní i na aguti genu, vzniká barva nazývaná chovateli buff. 

Ačkoliv je v chovatelském standardu uvedeno, že oproti béžovému zbarvení má být barva 

srsti studená šedobéžová, kdežto béžová zbarvení má mít teplou, středně žlutohnědou srst 

(Heinová a kol., 2008), v praxi je buff zbarvení fenotypově neodlišitelné od béžové barvy, 

pokud není možné přímé srovnání odstínu srsti dvou potkanů. V přímém srovnání barva buff 

vychází mírně světlejší než je béžová barva. 

4.8.4 Platinová barva a zbarvení ruská dove 

Platinově zbarvený potkan má třpytivou světle šedou „holubičí“ barvu srsti, barevný nádech 

je do modra. Aguti varianta má světle oranžovohnědý ticking. Oči jsou červené (Heinová a 

kol., 2008). Platinově zbarvený potkan je recesivně homozygotní v genech pro americkou 

modrou, jednom z mink genů a v genu pro aguti. Platinová aguti barva vzniká v případě, že 

v genu pro aguti je potkan dominantní homozygot nebo heterozygot. 

Obdobnou kombinací alel vzniká i barva nazývaná ruská dove, ale místo genu pro 

americkou modrou zde figuruje gen pro ruskou modrou. Pro ruskou dove je charakteristická 

teplá růžovo šedá (holubí) barva srsti, vzhled jednotlivých chlupů vzbuzuje dojem mírného 

tickingu (jak vyplývá z charakteru ruské modré mutace). Aguti varianta vykazuje skutečný 

ticking v oranžovohnědé barvě. Barva očí je tmavě červená až černá (Heinová a kol., 2008). 

4.8.4.1 Platinová perlová a ruské perlové zbarvení 

Protože u platinového a ruského dove zbarvení jsou vždy přítomny obě recesivní alely 

jednoho z mink genů, může u těchto barev docházet k fenotypovému zviditelnění perlové 

mutace. U platinového zbarvení, které je svou podstatou dosti světlé, je tento projev prakticky 

neviditelný, ačkoliv ve srovnání s perlovým zbarvením mívá platinově perlový potkan 

světlejší odstín srsti. Platinová perlová barva srsti se vyskytuje ale velmi zřídka. 
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Častější je výskyt tzv. ruského perlového zbarvení. Ruská dove je totiž poměrně tmavá, 

takže perlový efekt je na srsti dobře patrný. Ve srovnání se srstí ruská dove je ruská perlová 

světlejší, charakteristická je změna odstínu barvy v průběhu stárnutí zvířete, dalo by se říci, že 

při každé výměně srsti se výsledný odstín srsti mírně změní. Záleží na rozložení jednotlivých 

barev po délce chlupu a také na rozmístění takto zbarvených chlupů v srsti.  

4.8.5 Varianty stínovaných barev 

Pod souhrnný název stínované barvy shrnuje český standard siamské, himalájské a barmské 

zbarvení, tedy o potkany s akromelanismem. Jak již bylo řečeno, charakteristickým znakem 

těchto zbarvení jsou jinak zbarvené okrajové části těla, tzv. stínování. V závislosti na tom, zda 

je potkan recesivní homozygot v některém dalším genu ovlivňujícím barvu srsti, vznikají 

další varianty těchto zbarvení. Chovatelé se většinou vyhýbají kombinacím se světlejšími 

barvami z toho důvodu, že znaky pak nejsou zřetelné a potkan připomíná spíše albína.  

Nejčastěji se chová varianta s tmavě hnědým stínováním, označovaná jako siamský 

(himalájský) s hnědými znaky. Potkan je z hlediska genotypu vlastně černý, je tedy recesivní 

homozygot na aguti genu. Pokud by v genotypu byla přítomna alespoň jedna dominantní alela 

aguti genu, výsledný odstín by byl o něco světlejší – na dospělých zvířatech je rozdíl mezi 

aguti a non-aguti zbarvením minimální, rozlišitelný na základě přímého srovnání dvou 

potkanů. U mláďat než přesrstí do dospělé srsti je rozdíl výraznější, aguti zvířata jsou světlejší 

než černá.  

Kromě siamského (himalájského) potkana s hnědými znaky se v chovu ještě často 

setkáváme s ruskými modrými znaky, opět v obou variantách (aguti a non-aguti). Stínování u 

těchto potkanů je šedomodré, velmi výrazné a snadno odlišitelné. Aguti varianta je opět 

světlejší. Barva vzniká kombinací výše uvedeného s dvěma recesivními alelami pro ruskou 

modrou. 

S americkým modrým stínováním se siamští (a himalájští) potkani vyskytují v českém 

chovu zřídka, protože české linie americké modré vytváří příliš světlou barvu. Barva stínování 

by měla mít tlumený, chladný odstín žlutohnědé. V zahraničí se také odchovávají siamští 

potkani s ruskými silver znaky (barva ruská silver viz výše v textu). U nich je barva stínování 

ledově modrošedá a je požadován výrazný třpyt. 
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Obr. 17. Dvoutýdenní siamští potkani, zleva s hnědými znaky, aguti, s ruskými a s ruskými 

modrými aguti znaky 

4.8.5.1 Barevné odstíny barmského zbarvení 

U barmského zbarvení se vyskytují stejné genové kombinace jako u ostatních potkanů se 

stínováním, setkáváme se tedy nejčastěji s kombinací genů pro barmské zbarvení a genů pro 

aguti a ruskou modrou. U barmského genu je také rozdíl ve vzhledu dominantních 

homozygotů a heterozygotů, jak již bylo řečeno výše. Jelikož se barmské zbarvení nechová 

příliš dlouho, český standard neuvádí samostatné názvy pro jednotlivé varianty zbarvení, 

proto se k označení používá anglických názvů. Při popisu barev vycházím z vlastní 

zkušenosti. 

Klasické barmské zbarvení je charakteristické středně hnědou barvou trupu, stínování má 

tmavší odstín. Potkan má akromelanistickou verzi genu C, jednu dominantní alelu barmského 

genu a je recesivní homozygot v genu pro aguti. Pokud by byl v barmském genu dominantní 

homozygot, barva těla by byla ještě tmavší, teple hnědá a stínování opět v tmavším odstínu 

téže barvy. Toto zbarvení se označuje jako sable burmese. 

V případě, že je v genotypu zvířete přítomna alespoň jedna dominantní alela aguti genu, 

dochází k zesvětlení barvy. Krycí srst je písková, stínování je tmavší žlutohnědé až hnědé. 

Podsada je světle hnědá, srst na břiše je stříbřitě šedá. Barva se nazývá wheaten burmese, 

někdy překládáno jako pšeničná barmská. Zbarvení má i svou „sable“ variantu, sable wheaten 

burmese má krycí srst teple červenohnědé barvy s čokoládovým tickingem, téměř připomíná 

skořicové zbarvení. Opět ale nechybí stínováni v tmavším odstínu. Podsada je šedá, břicho 

stříbřitě šedé. 

Mezi poměrně atraktivní zbarvení barmských potkanů patří ještě russian burmese. Jak název 

napovídá, jedná se o non-aguti kombinaci barmského zbarvení a genu pro ruskou modrou 
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barvu. Srst potkana je středně modrošedá a vykazuje teplé podtóny. Stínování je tmavší 

modrošedé, ideálně odpovídá standardu pro ruskou modrou barvu. Aguti varianta se nazývá 

russian wheaten burmese a krycí srst je pískově zbarvená, ale ticking modrý. Stínování je opět 

v tmavším odstínu. Podsada má barvu světle modrošedou, břicho je stříbřitě modrošedé. Tyto 

dvě barvy se mohou vyskytnout i v „sable“ variantě, ale pro popis nemám dostatečné 

podklady. 

Jiné kombinace barmského zbarvení a genů pro barvy se cíleně neodchovávají, především 

z důvodů nízké atraktivity. O kombinaci s jakýmkoliv z mink genů je známo, že barmští 

potkani postrádají charakteristické stínování. Několikrát se v Čechách vyskytl náhodný 

odchov barmských potkanů v kombinaci s genem pro americkou barvu, ale výsledek nebyl 

příliš uspokojivý, barva srsti byla neidentifikovatelně hnědožlutá s nevýrazným stínováním. 
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5. Různorodost bílé kresby 

Bílými znaky se u potkanů rozumí bíle zbarvené plochy srsti, vytvářející svým rozložením 

různé vzory, jedná se tedy o strakatost. Bílé znaky se vyskytují i v populacích divokých 

potkanů, většinou se jedná o bíle zbarvené konce končetin nebo břicho (King, 1936). Velké 

plochy bílé jsou pravděpodobně v přírodě nápadné a takto zbarvený potkan by byl snadnou 

kořistí. Teprve cíleným šlechtěním vznikla zvířata s velkým podílem bílé barvy. Potkani 

s bílými znaky mohou mít srst zbarvenou v jakékoliv barvě, od divoké aguti až po libovolné 

chovatelsky definované zbarvení, nicméně v zájmovém chovu se dává přednost tmavým 

barvám, u kterých je kontrast výraznější. 

5.1 Genetické pozadí vzniku bílých znaků 

Obecně se dá říct, že za vznik bílých znaků jsou odpovědné geny ovlivňující migraci buněk 

v raném vývoji embrya. Pigmentové buňky (melanocyty) vznikají z buněk neurální lišty a 

svou cestu začínají z několika specifických úseků, které jsou párové (na levé a pravé straně 

embrya). V oblasti hlavy jsou tyto úseky poblíž oka, poblíž ucha a poblíž vršku hlavy, dalších 

šest okrsků se nachází podél trupu a několik podél ocasní části. V těchto místech se buňky 

dále množí a pokračují dále, spojují se ve větší plochy na trupu a hlavě, postupují na 

končetiny, až se nakonec setkají na břiše a spodní čelisti (Cattanach, 1999). Jakmile dokončí 

migraci, zaujmou svá místa v chlupových folikulech a začnou do rostoucích chlupů dodávat 

barvu. V případě, že chlupový váček neobsahuje melanocyty, není schopný vytvářet barvu a 

chlup zůstává bílý.  

Mutace v genech ovlivňujících migraci buněk z neurální lišty mohou pozměnit rychlost 

migrace a zabránit pigmentovým buňkám, aby se dostaly na svá místo. Pigmentové buňky 

například najdeme v Cortiho orgánu v hlemýždi vnitřního ucha, kde jsou součástí vláskových 

buněk a podílejí se na jejich správné funkci, proto bývají bílé znaky často spojovány 

s hluchotou nejen u potkanů, ale i u dalších savců (Cattanach, 1999).  

Z neurální lišty se samozřejmě takto nešíří jen budoucí melanocyty, ale z buněk neurální 

lišty vznikají i ganglia hlavových nervů, buňky štítné žlázy, ganglia autonomních nervů, dřeň 

nadledvin, podpůrné gliové buňky a další. Proto mutace ovlivňující migraci buněk má celou 

plejádu dalších účinků (Gariepy et al., 1996). Jak prokázaly výzkumy Dimitrije K. Beljajeva 

prováděné na liškách, selekce krotkých a mírných jedinců, kteří se dali lépe ovládat 

člověkem, vedla i ke změnám ve vzhledu. Kromě změn ve tvaru uší nebo ocasu se začaly 
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objevovat právě různě tvarované bílé znaky (Trut, 1999). Strakatost a bílé skvrny jsou proto 

považovány za jedno z kritérií domestikace druhu. 

5.1.1 Gen hooded 

Spolu s albinismem a non-aguti mutací patří mutace hooded mezi nejstarší známé, první 

studie se objevují už v 19. století (Castle, 1947). Zajímavé je, že dodnes nebyl identifikován 

konkrétní gen zodpovědný za tuto mutaci, zato je známo několik různých mutací tohoto genu 

vytvářejících různé alely (Torigoe et al., 2010). 

Mezi nejstarší popsané patří alela hooded, která také patří k nejrozšířenějším jak 

v zájmovém tak v laboratorním chovu potkanů. Dědičnost je semi-recesivní vůči dominantní 

nemutované alele. Dominantní homozygoti jsou celobarevní. Heterozygoti mají normálně 

zbarvenou hlavu a hřbet, zatímco břicho a končetiny jsou bílé. Pro recesivní homozygoty je 

charakteristická zbarvená hlava a pruh barvy podél páteře pokračující až na ocas (Robinson, 

1965). Rozložení barvy odpovídá předpokládaným směrům migrace melanocytů (Cattanach, 

1999). 

 

Obr. 18. Kresba hooded u třídenního mláděte 

Další dlouho známou alelou je hooded Irish, která se projevuje bílými znaky v oblasti 

hrudníku zvířete, mezi předními končetinami. Velikost skvrny se může pohybovat od 

několika bílých chlupů po dobře ohraničenou velkou skvrnu. Zajímavostí je, že laboratorní 

kmen mající tuto alelu byl vnímavější k nákaze červenkou (Torigoe et al., 2010).  

Alela hooded notch omezuje rozsah barvy převážně na hlavu, zbytek těla je bílý. Alela byla 

poprvé popsána v polovině 20. století (Castle, 1951). Alela je zřejmě recesivní. 

Ještě extrémnější omezení rozložení barvy vyvolává alela hooded extreme. Homozygoti na 

tuto alelu jsou téměř celí bílí, pokud je přítomno viditelné zbarvení, vyskytuje se po stranách 
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hlavy nad očima a kolem uší. Oči jsou tmavé, ale při bližším zkoumání se ukázalo, že nejsou 

přímo černé ale velmi tmavě červené (Robinson, 1989). 

Alela hooded restricted je autozomálně dominantní a v homozygotním stavu letální. 

Dominantně homozygotní embrya umírají již v děloze v druhém týdnu od zabřeznutí. Pro 

fenotyp heterozygotů jsou charakteristické bílé znaky na hlavě variabilního charakteru, od 

malé bílé skvrny na čele až po dlouhý pruh bílé barvy od čumáku až za uši. S mutací je také 

spojená menší velikost varlat u samců a jejich sterilita cca po 6 měsíci věku (Gill et al., 1984). 

Konkrétní rozložení bílé kresby ovlivňují další geny malého účinku, tzv. modifikátory. Zde 

je dědičnost kvantitativní. Známý je například gen hooded modifier, který zkracuje nebo 

prodlužuje barevný pruh na zádech zvířete. Hooded modifier je zřejmě spojený s genem 

hooded, ale dosud nebyl konkrétní zodpovědný gen také identifikován (Torigoe et al., 2010). 

5.1.2 Geny spotting lethal a white spotting 

Podstatou mutace spotting lethal je delece části genu kódujícího endotelinový receptor typu 

B. To má za následek, že nedochází ke správnému vyvinutí inervace střev a potkan není 

schopný se vyprazdňovat. Onemocnění se nazývá aganglionární megakolon a je analogické 

např. Hirschprungově chorobě u lidí nebo syndromu bílých hříbat u koní (Gariepy et al., 

1996). 

Mutace je recesivní a byla objevena v roce 1979. Heterozygoti mají zbarvenou hlavu, hřbet 

a ocas, spodek těla a končetiny zůstávají bílé. Recesivní homozygoti vykazují malé barevné 

skvrny na hlavě a bocích a umírají cca do 35 dnů od narození na neprůchodnost střev 

(Gariepy et al., 1996). Podobný účinek má i mutace white spotting, ačkoliv mechanismus 

vzniku neprůchodnosti střev je odlišný. Mutace vzniká delecí 12 báze genu c-kit (Tsujimura 

et al., 1991).  

 

Obr. 19. Pitva potkana s megakolonem v pokročilém stádiu (Dostrašilová, 2008) 
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S projevy onemocnění se můžeme setkat i v zájmovém chovu potkanů. Příznaky se poprvé 

objevují kolem 3 týdnů života mláďat, v době kdy začínají pomalu přecházet na pevnou 

stravu. U postižených mláďat dochází k zvětšování břicha, v tlustém střevě se hromadí výkaly 

a střevo se postupně ucpává. Posléze dochází k prasknutí střeva a uhynutí následkem sepse. 

Ne vždy se ale jedná o mutací podmíněnou vadu, ucpání střev mohou způsobit i různá 

onemocnění (Štěpánková, 2008). Většinou ale neexistují důkazy o skutečné příčině 

megakolonu, důsledkem čehož jsou často jakékoliv problémy s trávicí soustavou označovány 

za „megakolon“. Skutečně diagnostikovaných případů onemocnění bylo pouze několik.  

Chovatelé se snaží vždy z chovu vyřadit rodiče postiženého vrhu i potomky těchto rodičů 

z jiných vrhů. Preventivně se vůbec nedoporučuje krýt vzájemně zvířata s velkým podílem 

bílé barvy nebo s bílými znaky na hlavě, což já osobně nepovažuji za efektivní, protože tím 

nedojde k vyloučení přenašečů z chovu, ale naopak ke zvyšování potenciálních nositelů výše 

uvedených mutací. Ne vždy také bílé znaky na hlavě souvisí s mutacemi způsobujícími 

megakolon (viz dále v textu). 

5.1.3 Gen head spot 

Mutace tohoto genu vytváří bílou skvrnu na čele potkana. Rozsah skvrny se pohybuje od 

tečky nad očima až po trojúhelník bílé barvy sahající od čumáku až na čelo. Často také 

způsobuje malou bílou skvrnu na hrudníku potkana. Dědičnost je recesivní a jedná se o 

samostatnou mutaci bez vazby na jiné geny pro bílé znaky (Robinson, 1998). Domnívám se, 

že tato mutace zpomaluje postup pigmentových buněk z hlavového úseku neurální lišty, 

zatímco ostatní migrační toky buněk zůstávají nenarušené. 

V zájmovém chovu se často bílé znaky na hlavě spojují s výskytem megakolonu, ale zde 

zřejmě dochází k mylné interpretaci některých faktů. Mutace spojené s megakolonem se 

projevují velkými plochami bílé barvy, ale u heterozygotů hlava zůstává spíše zbarvená. Další 

mutace vytvářející bílé znaky na hlavě je dominantní alela restricted hooded (viz výše), se 

kterou jsou ale spojeny spíše jiné problémy než megakolon. A u mutace head spot se 

zdravotní problémy nevyskytly vůbec. (Robinson, 1998). 
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Obr. 20. Bílý znak typu blazed 

5.1.4 Gen down under 

Tato mutace ve skutečnosti u potkanů bílé znaky zřejmě netvoří, ale přesto jsem ji sem 

zařadila, protože se podílí na některých chovatelských variantách bílé kresby. Mutace se 

objevila na přelomu 20. a 21. století v Austrálii, kde získala svůj název (Down Under se 

v anglické jazykové oblasti používá jako označení Austrálie a Nového Zélandu). Druhý 

význam označení odkazuje na efekt, který u potkanů vyvolává – charakteristické pro tuto 

mutaci je vytvoření barevných skvrn na břišní straně zvířete. Na celobarevných zvířatech to 

samozřejmě pozorovatelné není, ale v případě, že má potkan některou z bílých kreseb, je bílá 

barva na břiše přerušena barevnou skvrnou různého rozměru (Perez, 2004). 

 

Obr. 21. Břicho hooded potkana s down under genem 

Dědičnost mutace je dominantní a její princip není dosud znám. Stejně tak ještě není 

dostatečně prokázáno, zda se nejedná o letální faktor, kdy by dominantní homozygoti trpěli 

závažnými zdravotními problémy. V zájmovém chovu se většinou provádí křížení down 

under potkana s nějakou jinou bílou kresbou. Down under byl dlouho označován jako 

dominantní alela genu hooded, ale přikláním se k názoru, že se jedná o mutaci samostatného 

genu (Perez, 2004). Z chovatelských zkušeností totiž vyplývá, že down under potkan může 
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být zároveň např. kresby hooded, což by v případě alelické teorie znamenalo, že down under 

omezuje rozsah bílých znaků pouze na boky zvířete. Jenže v takovém případě by se bílé 

znaky projevily i u potomků křížení down under potkanů s celobarevnými – a tam se 

neprojevují. Naopak je známo, že celobarvení potkani mohou down under kresbu předávat 

potomkům. 

5.2 Chovatelské varianty bílých kreseb 

Jednotlivé chovatelské varianty bílé kresby vznikají spolupůsobením a kombinací výše 

uvedených genů a jejich genových modifikátorů. Šlechtitelským výběrem tedy lze ovlivnit 

celkové rozložení bílé kresby. Konkrétní obsazení příslušných lokusů alelami ovšem není u 

jednotlivých variant zcela známo, navíc jeden fenotyp mohou vytvářet různé kombinace v 

genotypu. 

V následujícím přehledu uvádím pouze nejrozšířenější a často chované varianty, především 

pak ty, které jsou uvedené v českém standardu, ale chovatelských kombinací a jejich názvů je 

samozřejmě mnohem více. 

5.2.1 Bareback 

Barva pokrývá celou hlavu, krk a hrudník až na ramena, přední končetiny jsou barevné 

maximálně na lokty. Přechod by měl být jasně ohraničený. Zbytek těla je bílý bez bílých 

skvrn (Heinová a kol., 2008). Zřejmě se jedná o expresi alely hooded notch nebo o kombinaci 

hooded alel a zkracující alely hooded modiferu. 

 

Obr. 22. Bareback 

5.2.2 Berkshire 

Ideálem je velký bílý obdélník symetricky umístěný na břichu potkana. Hranice bílé by 

neměla zasahovat na okraj břicha nebo směrem k hlavě překračovat hranici úrovně předních 
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končetin a vzadu hranici úrovně končetin zadních. Rozhodně by neměla přecházet na zadní 

stranu končetin a spojovat se s bílou na končetinách. Na předních končetinách by měla bílá 

zasahovat maximálně po klouby, ocas je bílý od poloviny délky až ke špičce (Heinová, 2008). 

V chovu se nejčastěji jedná o heterozygoty na hooded genu, kteří mají jednu alelu 

nemutovanou dominantní a jednu recesivní (viz hooded alela). 

 

Obr. 23. Berkshire 

5.2.3 Blazed 

Bílý znak na hlavě ve tvaru trojúhelníku. Základna trojúhelníku by měla ležet na nose 

v oblasti lůžka hmatových vousků, hrot směřuje mezi oči a končí maximálně mezi ušima. 

Trojúhelník by měl být co nejvíce symetrický. Znak se může kombinovat např. s kresbou 

berkshire nebo hoded (Heinová a kol., 2008). Blazed může být zřejmě dvojího původu, buď 

se jedná o gen head spot, a nebo o restricted alelu genu hooded (viz výše). 

 

Obr. 24. Blazed 

5.2.4 Capped 

Barevný znak na hlavě, zbytek těla je bílý. Barva by měla zasahovat na hranici uší a co 

nejméně za ně, v přední části hlavy by se měla držet linie čelisti. Mezi ušima je povolený 
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malý bílý zářez, který by měl být symetrický a neměl by přesahovat úroveň očí (Heinová a 

kol., 2008). Na vzniku se zřejmě podílí notch alela genu hooded nebo kombinace hooded alel 

a zkracující alely hooded modifieru. 

 

Obr. 25. Capped 

5.2.5 Hooded 

Hlava a krk jsou celé barevné až po ramena, na zádech barevný úsek pokračuje pruhem 

podél páteře až na ocas. Pruh by měl být rovnoměrně rozložený po obou stranách páteře, 

nepřerušovaný a široký v rozmezí 0,5 – 2,5 cm. Přední končetiny jsou bílé alespoň do 

poloviny, zadní a zbytek těla jsou bílé kompletně (Heinová a kol., 2008). Protože tato kresba 

je velmi běžná i u potkanů v laboratorním chovu, víme, že se jedná o recesivního homozygota 

v hooded alele genu. 

 

Obr. 23. Hooded 

5.2.6 Hooded down under 

Potkan na hřbetní straně vypadá stejně jako hooded potkan, s barevným pruhem podél 

páteře. Na břišní straně se táhne ještě jeden pruh barvy po hrudníku přes břicho až na ocas. 

Pruh by měl být souvislý a stejně široký po celé délce. Ideální je, pokud oba pruhy vypadají 
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shodně. Přední končetiny jsou bílé alespoň k loktům, zadní končetiny a boky jsou bílé celé 

(Heinová a kol., 2008). Tato bílá kresba vzniká zřejmě kombinací alel hooded genu a genu 

down under. 

 

Obr. 24. Hooded down under 

5.2.7 Irish 

Bílý trojúhelník v oblasti hrudníku potkana. Základna trojúhelníku by měla začínat na 

úrovni předních končetin, vrchol směřuje směrem k ocasu. Trojúhelník by neměl přesahovat 

na břicho potkana ani na vnitřní stranu končetin. Končetiny jsou bílé po klouby a bílá je také 

špička ocasu cca v délce 2 cm (Heinová a kol., 2008). Tento znak je nepochybně především 

projevem irish alely hooded genu. 

 

Obr. 25. Irish 

5.2.8 Masked 

Barevná maska kolem očí potkana. Měla by být ostře ohraničená, souměrná a nezasahovat 

ani k uším ani k čenichu. Zbytek těla je bílý (Heinová a kol., 2008). Tento znak vyvolávají 

notch a extreme alely hooded genu, v některých případech by se mohlo jednat i o projevy 

genů spotting lethal nebo white spotting. 
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Obr. 26. Masked 

5.2.9 Spotted 

Bílá tečka na umístěná symetricky uprostřed čela. Průměr by neměl přesáhnout 5 mm 

(Heinová a kol., 2008). Stejně jako u znaku blazed mohou za vývoj tohoto znaku dva různé 

geny. Pokud se jedná o potkana jednobarevného pouze s touto bílou skvrnkou, měl by být 

původcem gen head spot. Znak spotted se ale v chovu často vyskytuje u kreseb berkshire, 

hooded apod., zde by se tedy mohlo jednat i o projev restricted alely hooded genu. 

 

Obr. 27. Spotted 

5.2.10 Variegated 

Hlava a ramena potkana jsou zbarvená jednolitě, na zádech a bocích se vyskytuje strakování 

– střídající se úseky tmavé a bílé barvy. Měly by být pokud možno pravidelně rozloženy. 

Kromě této kresby se vyskytují v chovu ještě kresba podobná – varieberk, kde se strakování 

vyskytuje pouze na bocích zvířete a hřbet je zbarvený (Heinová a kol., 2008). Tyto kresby 

pravděpodobně vytvářejí kombinace alel hooded genu pro velký podíl bílé barvy (extreme, 

restricted) a pro malý podíl bílé barvy (irish, nemutovaná dominantní alela). 
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Obr. 28. Variegated 

5.2.11 Bílý s černýma očima 

Tuto barevnou kresbu český standard neuvádí, ale někdy se v zájmovém chovu objevuje. 

Potkan je celý bílý a má černé oči. Toho lze v chovu dosáhnout dvěma způsoby. Jedním je 

kombinace albinotického homozygota s alespoň jednou dominantní alelou genu pro černé oči 

(viz výše). Tento typ je bez zdravotních problémů.  

Druhý typ vzniká působením extreme alely hooded genu (Robinson, 1989) a modifikátorů. 

U těchto potkanů se může vyskytnout hluchota způsobená chybějícími pigmentovými 

buňkami ve vnitřním uchu. Záleží na kombinaci modifikátorů, zda takovýto potkan bude 

slyšet či nikoliv. 

 

Obr. 29. Bílý s černýma očima 
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6. Další typy kreseb a znaků u potkanů 

Kromě výše uvedených odchylek v barvě srsti se u zájmově chovaných potkanů vyskytuje 

ještě několik dalších, které se svými projevy odlišují od výše uvedených, a proto je zařazuji 

zvlášť. Existuje pro ně také minimum podkladů ve vědeckých pracích. 

6.1 Husky 

Tento typ zbarvení je velmi rozšířený především v komerčně-krmných chovech potkanů. 

Pro husky je typické postupné zesvětlování srsti v průběhu věku. Svoje jméno zbarvení 

dostalo podle psího plemene, které vzhledem připomíná. 

 

Obr. 30. Dospělý husky potkan 

Husky potkani se rodí tmaví, někdy s bílou kresbou např. typu blazed nebo hooded. Ve věku 

kolem odstavu se začínají objevovat první bílé a stříbrné chlupy. Změna barvy začíná po 

stranách hlavy, na bocích a u kořene ocasu a pokračuje směrem ke hřbetu tak, jak postupuje 

výměna srsti. Standard pro toto zbarvení požaduje široký znak typu blazed na hlavě, který 

zasahuje i za základ hmatových vousků a pokračuje od čumáku co nejblíže očím a mezi uši. 

Spodní strana hlavy musí být bílá stejně jako čelisti. Spodek těla i končetiny jsou taktéž bílé 

(Heinová a kol., 2008).  

Zbarvení husky se může vyskytovat v jakékoliv barvě srsti i typu bílé kresby, což dokazuje, 

že se jedná o mutaci nezávislou na ostatních. Dědičnost je recesivní. Přesný mechanismus 

mutace není znám, ale popisem by odpovídala mutaci silver popsané v roce 1959 (Robinson, 

1965). 

6.2 Postříbření 

Pro tento typ barvy je charakteristický podíl bílých krycích chlupů v srsti, ostatní chlupy 

jsou normálně zbarvené (nebo v barvě odpovídající mutacím, které potkan má v genotypu). 
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Podsada, břicho i končetiny bílé být nemají. Ideálem je, pokud je 50% krycích chlupů bílých a 

50% barevných (Heinová a kol., 2008). 

Postříbření je především časté u černě zbarvených potkanů, kde je i nejsnáze pozorovatelné. 

Genetické pozadí je trochu záhadné, jednak se neví, jestli se jedná skutečně o mutaci nějakého 

velkého genu, nebo je to práce kvantitativních modifikátorů. Někteří chovatelé tvrdí, že 

postříbření s malým množstvím bílých chlupů existuje už v divokých populacích a že zvýšení 

podílu postříbření je produktem chovatelské selekce. Pokud by se jednalo o mutaci genu 

s velkým účinkem, byla by to mutace recesivní. Zmínka o podobném zbarvení laboratorních 

potkanů pochází z 30. let 20. století, ale nějaká hlubší analýza genetického pozadí chybí 

(Robinson, 1965). 

6.3 Merle 

Na základní barvě srsti jsou zřetelné skvrny tmavšího odstínu. Vyskytuje se především u 

těch typů zbarvení, kde je potkan recesivní homozygot na genu pro amerického minka, ale 

vzniká i v kombinaci s genem pro britského minka. Nejlépe je pozorovatelné u perlových 

barev, které jsou samy o sobě dost světlé, takže tmavší skvrny vyniknou. Na rozdíl od 

podobného zbarvení u psů se u potkanů k tomuto neváže hluchota ani jiné zdravotní 

problémy. V České republice se merle chová zřídka, proto není ani zařazeno ve standardu 

barev. 

Genetické pozadí merle zbarvení není známo, dědičnost je ale dominantní. Může se jednat 

buď o působení genových modifikátorů, které nedovolí mink genům se plně projevit na celém 

těle potkana, nebo se jedná o samostatnou mutaci genu s velkým účinkem. 



 

- 42 - 

 

7. Závěr 

Cílem této práce bylo propojit svět zájmového chovu potkanů s vědeckými znalostmi o 

chovu laboratorních potkanů. Zájmový chov totiž probíhá od laboratorního chovu odděleně, 

na jiných principech a s jiným cílem chovu. Přesto věřím, že si obě strany mají co nabídnout.  

V zájmovém chovu potkanů existují mutace, které ve vědeckém světě nejsou podchyceny 

ani zkoumány a přitom mohou poskytnout cenné informace nejen o samotných potkanech, ale 

také o obecných mechanismech a principech vývoje organismu i evoluci druhů. Některé 

mutace u potkanů jsou analogické mutacím způsobujícím některá onemocnění u lidí a jejich 

zkoumáním se tak můžeme přiblížit k možné léčbě.  

Na druhou stranu, v zájmovém chovu potkanů panuje touha odchovávat co nejlíbivější (a 

dobře prodejné) varianty potkanů, přičemž znalosti o mechanismech působení mutací jsou 

minimální a chovatelé si často nejsou vědomi rizik spojených s odchovem některých variant. I 

odchov mláďat obecně je provozován spíše metodou pokus omyl, přitom znalosti genetického 

pozadí daných barev pomáhají cílenému odchovu a jen na základě informovanosti je možné 

provádět cílené šlechtitelství a udržovat kvalitu chovu na určité úrovni.  

Práce tedy poskytuje odborníkům v laboratorních chovech přehled variant existujících 

v chovech zájmových a naopak zájmovým chovatelům vysvětluje principy vzniku i dědičnosti 

jednotlivých variet a barev potkanů. 
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10. Přílohy  

1. Zastoupení jednotlivých typů srsti, barev a bílých kreseb 

v zájmovém chovu 

Tabulky a grafy v této příloze uvedené jsou dílem autorky práce, výchozí data pocházejí z  

databáze Elza, dostupné z internetové adresy http://potkani.rodent.cz. Databáze existuje od 

roku 2009 a v současné době funguje jako elektronická plemenná kniha, od 1. 1. 2010 existuje 

povinnost chovatelů zadávat do databáze zvířata, které prošla registrací pro chov s průkazem 

původu. Data pro účely bakalářské práce poskytl správce databáze, Josef Němec. 

Vzhledem k zaměření databáze nejsou v databázi zaznamenáni všichni potkani podílející se 

na českém zájmovém chovu, statistiky se tedy týkají především potkanů odpovídajících 

zbarvením a kresbou českému Standardu barev a variet potkanů. 

Tabulka č. 1. Typy srsti 

TYP SRSTI POČET 
Double rex 10 

Fuzz 51 

Dlouhosrstý 7 

Rex 183 

Saténový 31 

Standard 977 

Velveteen 82 

CELKEM 1341 
 

Graf č. 1 Poměrné zastoupení různých typů srsti 

 

Z výše uvedeného grafu jasně vyplývá, že v chovu je převaha potkanů se standardní (nijak 

nepozměněnou) srstí. Z dalších variet se hojně chová srst typu rex. 
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Tabulka č. 2 Zbarvení srsti 

BARVA POČET 
Aguti (agouti) 72 

Albín (albino) 9 

Amber (amber) 21 

Americká modrá (american blue) 154 

Barmská (burmese) 41 

Barmská aguti (wheaten burmese) 16 

Béžová (beige) 57 

Buff (buff) 9 

Černá (black) 261 

Čokoládová (chocolate) 16 

Čokoládová aguti (chocolate agouti) 3 

Fawn (fawn) 66 

Havana (havana) 5 

Himalájská (himalayan) 10 

Himalájská černooká (black eyed himalayan) 8 

Mink (mink) 70 

Modrá aguti (blue agouti) 20 

Perlová (pearl) 27 

Platinová (platinum) 37 

Platinová aguti (platinum agouti) 8 

Ruská dove (russian dove) 33 

Ruská modrá (russian blue) 142 

Ruská modrá aguti (russian blue agouti) 13 

Ruská perlová (russian (dove) pearl) 9 

Ruská silver (russian silver) 60 

Ruská silver aguti (russian silver agouti) 2 

Siamská (siamese) 29 

Siamská černooká (black eyed siamese) 51 

Silver (silver) 9 

Skořicová (cinnamon) 19 

Skořicová perlová (cinnamon pearl) 7 

Šampaňská (champagne) 5 

Topaz (topaz) 52 

Celkem 1341 
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Graf č. 2 Zastoupení jednotlivých barev 

 

Z barev se evidentně nejvíce chová černá, ruská modrá a americká modrá. V úhrnu jsou ale 

hojné i stínované barvy (siamská, himalájská a barmská). Mezi často odchovávané patří také 

barvy ze skupiny béžového genu (béžová, buff, fawn, topaz). 
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Tabulka č. 3 Bílá kresba u potkanů 

KRESBA POČET 
Bareback 12 

Berkshire 223 

Blazed 9 

Capped 13 

Down under 31 

Hooded 49 

Hooded down under 18 

Husky 36 

Irish 22 

Masked 2 

Spotted 15 

Varieberk 64 

Variegated 30 

Celkem bílá kresba 524 
Potkani bez kresby 817 
CELKEM 1341 

 

Graf č. 3 Zastoupení bílých kreseb 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že potkanů s bílými znaky se úhrnem chová méně než 

celobarevných. Je to mimo jiné způsobeno obtížností odchovat bílé znaky v konkrétní kresbě 

požadované standardem. Jednoznačně nejrozšířenější je kresba typu berkshire. 
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2. Variace bílé kresby u potkanů 

Několik fotografií ilustrujících variace v rozložení bílé kresby u potkanů.  

Bílá kresba typu variegated v kombinaci se znakem blazed ve velmi nestandardním 

rozložení. Pravděpodobně odpovídá působení alel restricted a irish na genu hooded. 

 

Převážně bílý potkan s menším množstvím barvy koncentrovaným především do oblasti 

hlavy, s náznakem barevného pruhu na zádech a nevýrazným znakem blazed. Barevné skvrny 

jsou pravděpodobně ruské modré, za kresbu nejspíše odpovídá extreme alela hooded genu.  
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Potkan ve zbarvení americká modrá (světlejší typ odstínu s tmavšími místy). Bílá kresba je 

spotted hooded. Znak spotted je ve formě malé čárky mezi ušima potkana. Vzhledem k tomu, 

že potkan má evidentně obě recesivní alely hooded genu, za vznik znaku spotted nejspíš 

odpovídá gen head spot. 

 

Černý potkan se znakem spotted. Zde je vidět rozšíření bílé skvrny z čela směrem k čumáku 

a náznak trojúhelníkovitého tvaru. To odpovídá mezistupni mezi bílou skvrnkou mezi ušima a 

plným znakem blazed, mohlo by se tedy také jednat o projev genu head spot. Potkan je 

zároveň berkshire. 

 

 


