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Základy chovu potkanů

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.



Co je to chovatelství?

� nejde o snahu rozmnožit všechna zvířata, co  
máme doma, ale o cílený odchov 

� každý vrh by měl mít určitý smysl; 
šlechtitelský cíl, kterého chceme dosáhnoutšlechtitelský cíl, kterého chceme dosáhnout

�cílem může být stavba těla, kvalita srsti, 
sytost konkrétní barvy...

� nezastupitelná role genetiky – umožňuje 
plánovat, co chceme odchovat



Jak genetika funguje?

� základem je gen = úsek
chemické sloučeniny zvané 
DNA, mající na starosti 
tvorbu bílkovin

� z bílkovin se skládá 
potkaní tělo nebo se podílejí 
na funkcích těla

�principem je, že se geny 
předávají z rodičů na 
potomky



Co jsou to alely?

�varianty jednoho genu, 
které vznikly mutací

�konkrétní recepty jak má 
gen vyrobit svůj produktgen vyrobit svůj produkt

�k jednomu genu může 
existovat neomezené 
množství receptů

�buňka má ale k dispozici 
vždy jen dva, protože buňky 
mají dvě sady chromozomů



Co je to mutace?

� náhodná změna DNA, 
která může vést k 
pozměnění výsledné 
vlastnosti, kterou má 
gen na starostigen na starosti

� jedna mutace může 
mít vliv na více 
vlastností, podle 
„pracovních povinností“ 
jednoho genu



Vsuvka o písmenkách :)

� „genetika je složitá, 

vůbec těm písmenkám 

nerozumím“

� písmenka (zkratky) 

gen A

A – dominantní alela

a – recesivní alela

AA – pár alel (jeden gen)písmenka (zkratky) 
označují gen a jeho alely

� vyjadřují i vztahy mezi 
alelami

� Bu, KitW-ei, Kit+, C, c(h), c

AA – pár alel (jeden gen)

Aa – heterozygot

aa – homozygot

A- – neznáme druhou alelu



Co je to homozygot a heterozygot?

� pokud má gen obě alely stejné, říká se, že  
potkan je homozygot

� pokud jsou alely každá jiná, jedná se o 
heterozygotaheterozygota

� jeden potkan může být v jednom genu 
homozygot a v genu jiném heterozygot!

�např.  cc(h) Bubu AA dd Mm G-



Úplná dominance a recesivita

� dominantní alela je 
nadřazená, recesivní
alela podřízená

� dominantní 

AA

dominantní 
homozygot a 
heterozygot vypadají 
vzhledem stejně

� heterozygot předává 
vlastnost potomkům 

(tzv. „má gen pro něco“)

Aa

aa



Neúplná dominance a recesivita

� při neúplné dominanci 
nemá dominantní alela 
zcela převahu 

� je rozdíl mezi vzhledem 
dominantního homozygota, 

c(h)c(h) 
BuBu

c(h)c(h) 
dominantního homozygota, 
heterozygota a recesivního 
homozygota

� srst rex, barmské zbarvení, 
perlová, béžová...

c(h)c(h) 
Bubu

c(h)c(h) 
bubu



Letální faktor

� letální = smrtelný

� mutace přímo působí 
na životaschopnost 
homozygotních jedinců

Perlové zbarvení (Pe)

� je dominantní

� projeví se jen u mm 
nebo momo zvířathomozygotních jedinců

� u genů s letálním 
faktorem postižení 
jedinci nepřežívají, buď 
se vstřebají přímo v 
děloze nebo se rodí 
těžce poškození

nebo momo zvířat

� krýt perlovými zvířaty  
lze jen na minky a 
příbuzné barvy



Jak se předávají alely

� pohlavní buňky mají 
jednu sadu chromozomů

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

� vlastnosti mláďat 
vzniknou kombincí alel, 
jedna pochází od matky, 
druhá od otce



Jak určíme, co se narodí?

pomocí tzv. Mendelova čtverce
Otec – aguti
Kombinace alel: Aa

pohlavní buňky A a

narodí se: 25% AA, 50% Aa, 25% aa

vzhled: 75% aguti, 25% černá

Matka – aguti
Kombinace alel:
Aa

A AA Aa

a Aa aa



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) trefí pouze 
spermie (A) a všechna mláďata budou aguti



Mendelovský čtverec pro dva

pro dva geny je tabulka už složitější

Otec – aguti, nese ruskou modrou
Kombinace alel:  Aa Dd

Matka –
gamety AD Ad aD ad

Matka –
aguti, nese 
ruskou 
modrou

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



Kvalita a kvantita

Kvalitativní vlastnosti

• vznikají působením pouze 
jednoho genu

• vlastnost buď je nebo není 
(např. buď má dumbo uši 

Kvantitativní vlastnosti

• na jejich vzniku se podílí 
velký počet genů

• u jednotlivců se může lišit 
mírou (např. některá (např. buď má dumbo uši 

nebo ne)

• málokdy je ovlivňuje vnější 
vliv prostředí

• variety a barvy

mírou (např. některá 
mláďata jsou klidnější)

• často je ovlivňují vnější vlivy 
(strava, handling...)

• povaha a zdraví



Dědičnost zdraví

� dědí se spíše sklony, náchylnost k určitým 
zdravotním problémům, které následně může 
vyvolat např. strava nebo nevhodné prostředí

� zdraví je potřeba sledovat dlouhodobě po celé � zdraví je potřeba sledovat dlouhodobě po celé 
linii předků, ne jen u rodičů

� důležitá je funkčnost imunitního systému, 
která závisí na alelách zděděných od předků

� příbuzenská plemenitba má negativní vliv!



Plemenitba

PŘÍBUZENSKÁ

� podchycení nových 
recesivních mutací

� při dlouhodobé úzké 
příbuzenské plemenitbě

NEPŘÍBUZENSKÁ

� min. 3 generace bez 
společného předka

� dobrý vliv na zdraví 
potomků v případě, že příbuzenské plemenitbě

klesá životaschopnost 
potomků kvůli ztrátě alel

� na PP max. 1 předek 2x ve 
3. generaci nebo  1 předek 
v 2. a 3. generaci

potomků v případě, že 
pečlivě vybíráme rodiče

� zvířata s neznámým  
pozadím mohou naopak 
zdraví zhoršit, pokud zvíře 
nese něco o čem nevíme!



Dědičnost povahy

� dědí se dispozice k určitému typu chování

� dědičnost povahy není jednoznačná

� povahu značně ovlivňuje vnější prostředí!

� sklony k agresivitě mohou být dědičné –� sklony k agresivitě mohou být dědičné –
souvisí např. s nadprodukcí testosteronu

� tzv. „vrhy kvůli povaze“ mají svůj smysl pouze 
za předpokladu, že je v pořádku zdraví a vrh 
odpovídá barevným liniím a chovu variet


