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Jak se vyznat v rodokmenu

Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů 
ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou určeny ke komerčnímu využití.



K čemu jsou rodokmeny dobré?

� dokládají původ rodičů,  jejich stáří atd.

� informují o sourozencích našeho zvířete

� pomáhají určit předpokládané barvy a variety 

potomkůpotomků

� v době internetu si můžeme různé informace 

o zdraví zvířat z rodokmenu dohledat



Co je to rodokmen, VP a PP

� rodokmen = soupis (všech) známých předků 

� výpis předků (VP) = neoficiálně vystavený 

rodokmen neregistrovanými chovateli nebo v 

chovatelských stanicích, pokud potkan nesplnil chovatelských stanicích, pokud potkan nesplnil 

náležitosti pro registrovaný chov

� průkaz původu (PP) = oficiální rodokmen, 

který může vystavit pouze registrovaná 

chovatelská stanice



Průkaz původu nebo výpis předků?

� pokud patříte mezi začínající chovatele, tak 

jednoznačně průkaz původu

� PP podléhá kontrole, proto se nedá vybájit

� obvykle se v něm nevyskytují nesmyslná krytí� obvykle se v něm nevyskytují nesmyslná krytí

� oba rodiče PP vrhu musí být registrovaní

� registrace = potkana prohlédla odborně 

vyškolená osoba a schválila ho do chovu

� registrovaná zvířata mají přiděleno reg. číslo



Jak poznat průkaz původu?



Pro srovnání VP



Proč někdo chová na VP?

� zkušené CHS odchovávají s VP zvířata, ve 

kterých vidí potenciál, např. u bílých znaků

� odchov na VP je běžný u variet a barev 

neuvedených ve standardu (longhaired, RED)neuvedených ve standardu (longhaired, RED)

� při zachování určitých podmínek se z potomků 

VP zvířat mohou stát zvířata s PP

� VP má ale smysl pouze v případě jasně 

definovaného chovatelského cíle!



Jak si vybrat podle rodokmenu?

1) Rodiče vrhu by měli být vhodného stáří.

2) Barvy, znaky a variety rodičů odpovídají

barvám, znakům a varietám mláďat.

3) Předkové rodičů by měli odpovídat systému3) Předkové rodičů by měli odpovídat systému

barevných linií a zásadám chovu variet.

4) Rodiče vrhu by neměli být příbuzní alespoň 

v těch generacích, které jsou v PP.

5) Rodokmen by měl mít předky z obou stran.



Co je to systém barevných linií?

� barevná linie = skupina barev se stejným 

genetickým pozadím

� v jednotlivých liniích se vyskytují stejné barvy, 

ale vzhledem k barvám předků je potřeba k ale vzhledem k barvám předků je potřeba k 

nim přistupovat odlišně

� systém umožňuje i bez hlubších znalostí 

genetiky se naučit co s čím krýt, což je 

výhodné zejména pro začátečníky



Základní linie

� linie s jednou barvou, její aguti variantou  a 

samozřejmě černé a aguti po těchto barvách

béžová – béžová, fawn

ruská modrá – ruská modrá, ruská modrá agutiruská modrá – ruská modrá, ruská modrá aguti

americká modrá – americká modrá, modrá aguti

amber – šampaňská, amber

čokoládová – čokoládová, čokoládová aguti

perlová – mink, skořicová, pearl, pearl skořice



Kombinované linie

� vznikají kombinací linií základních

� zvířata z kombinovaných linií by se neměla 

krýt zpátky do linií základních, protože do 

těchto linií mohou vnést nežádoucí geny těchto linií mohou vnést nežádoucí geny 

� mezi nejčastěji chované kombinované linie 

patří: topaz, ruská silver, ruská dove, 

platinová a silver linie



Přehled kombinovaných linií

� topaz: béžová a mink

� ruská silver: americká modrá a ruská modrá

� ruská dove: ruská modrá a mink/perlová

� platinová: americká modrá a mink� platinová: americká modrá a mink

� silver: americká modrá a amber



Praktické příklady: ANO
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Praktické příklady: NE
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Praktické příklady: ANO I NE


