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Hnědá barva v chovu
bernských honičů
BûÏnû mají bern‰tí honiãi ãern˘
nos a na tûle ãerné skvrny.
Pfiesto se obãas takov˘m
rodiãÛm narodí ‰tûÀata
s ãokoládovû hnûd˘m nosem
a hnûd˘mi skvrnami. A nejde
o Ïádné kfiíÏení! âím to tedy je?

P

odle platného standardu FCI má mít
bernsk˘ honiã, jeden ze ãtyfi rázÛ
‰v˘carského honiãe, ãern˘ nos
a trikolornû zbarvenou srst, bílou
s ãern˘mi skvrnami nebo tzv. sedlem
a rÛznû syt˘mi tfiíslov˘mi odznaky
nad oãima, na lících, na vnitfiních
stranách u‰ních boltcÛ a kolem
fiitního otvoru.

Pro zaãátek trocha teorie
Z ãerné barvy nosu i skvrn ãi
sedla plyne, Ïe z hlediska
genetiky mají standardní jedinci
ve svojí vlohové v˘bavû
(genotypu) alelu pro ãern˘ odstín
tmavého pigmentu, znaãenou
v mezinárodnû pfiijaté genetické
symbolice B.
Na zbarvení kÛÏe a koÏních derivátÛ psa,
k nimÏ patfií mimo jiné zrohovatûl˘
povrch nosu a srst, se podílejí barviva
zvaná melaniny. Rozeznávají se jednak
eumelaniny, jednak feomelaniny. Ty
i ony vznikají po chemické stránce ve
specializovan˘ch buÀkách, melanocytech,
oxidací aminokyseliny tyrozinu, která
v obou pfiípadech probíhá ponûkud
odli‰nû. RÛzn˘ je také její v˘sledek.
Eumelaniny jsou ãerného a feomelaniny
hnûdého odstínu. Tu formu oxidace
tyrozinu, kterou vznikají tmav‰í
eumelaniny, podmiÀuje jiÏ zmínûná
dominantní alela B, za druhou, kterou
vznikají svûtlej‰í feomelaniny, zodpovídá
její protûj‰ek, recesivní alela znaãená b. Ta
sv˘m úãinkem omezuje na rozdíl od alely
B tvorbu nejtmav‰ích sloÏek melaninu.
Alela B je pfiitom úplnû dominantní, zcela
pfievládá sv˘m úãinkem nad alelou b.

Co to v praxi znamená?
Co s ním?
Odzbrojující
pohled
hnûdého
‰tûnûte.
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Jedinec s ãernû pigmentovan˘m nosem
a ãern˘mi skvrnami ãi sedlem mÛÏe b˘t
v daném znaku (odstínu melaninu)
zaloÏen rÛznû. Buì mÛÏe mít v genotypu,
v pfiíslu‰ném alelickém (vlohovém) páru
rozhodujícím o odstínu melaninu, vedle
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sebe dvû dominantní alely (BB), anebo
v nûm má jednu alelu dominantní spolu
s alelou recesivní (Bb). V prvním pfiípadû
by byl pro sledovan˘ znak dominantním
homozygotem, ve druhém heterozygotem.
Pokud by mûl v pfiíslu‰ném vlohovém
páru dvû recesivní alely (bb) ustupující
sv˘m úãinkem alele dominantní, byl by
pro sledovan˘ znak recesivním
homozygotem a mûl by nos a skvrny
nebo pfiípadnû sedlo ãokoládovû
(játrovû) hnûdé barvy.
U plemene, v jehoÏ genofondu se
vyskytuje jak alela B, tak alela b, nelze
mezi dominantním homozygotem
a heterozygotem na první pohled zjistit
Ïádn˘ rozdíl, oba mají nosy stejnû sytû
ãerné podobnû jako skvrnûní ãi tzv. sedlo.

Pokud nebude jejich
zaloÏení pro dan˘ znak
detekovatelné
vy‰etfiením vzorku
DNA (kyseliny
deoxyribonukleové),
je moÏné je pouze
pfiedpokládat, ov‰em
jen do té doby, neÏ se
v jejich vrhu objeví
tfieba jedno jediné
„hnûdé“ ‰tûnû. Vzejde-li
takové z vrhu rodiãÛ
s ãern˘m pigmentem,
je naprosto jisté, Ïe oba,
otec i matka, museli b˘t
zaloÏeni pro odstín
melaninu
heterozygotnû, Ïe oba jsou
skryt˘mi nositeli alely pro
hnûd˘ odstín melaninu.
Pranic na této skuteãnosti
nemûní ani to, Ïe
v pfiedcházejícím spojení ãi
nûkolika pfiede‰l˘ch spojeních
dali titíÏ rodiãe jiÏ mnoho ‰tûÀat
a v‰echna doloÏitelnû
a prokazatelnû s ãern˘m
pigmentem. Genetika je totiÏ
vûda velk˘ch ãísel. Vrhy domácích
psÛ, i ty nejpoãetnûj‰í, jsou
z jejího hlediska vÏdy malé,
a proto se v nich recesivní alela
nemusí dílem náhody a pfii
relativnû nízké frekvenci
v populaci velmi dlouho projevit

Barevnû smí‰en˘ vrh bernského honiãe
obsahuje hnûdá i ãerná ‰tûÀata

(manifestovat). To je dÛvod, proã se
u bernského honiãe objevují ve vrzích
rodiãÛ s ãern˘m pigmentem pfiíleÏitostnû
také ‰tûÀata s pigmentem ãokoládovû

âernû
pigmentovaná
matka
s ãokoládov˘m
potomkem
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Hnûdá
‰tûÀata
mají
ãokoládovû
hnûd˘ i nos

(játrovû) hnûd˘m. Ve skuteãnosti je to
z hlediska dûdiãnosti totéÏ jako ãern˘
a hnûd˘ pudl, ãern˘ a hnûd˘ dobrman,
ãern˘ a hnûd˘ jezevãík s tfiíslov˘mi
odznaky atd. Rozdíl je pouze v tom, Ïe
u tûchto plemen zná standard obû barvy,
u bernského honiãe v‰ak hnûdou neuvádí.

V ãem tkví problém
I kdyÏ je hnûd˘ odstín tmavého pigmentu
u bernského honiãe nestandardní,
rozhodnû o nûm není moÏné uvaÏovat
jako o vadû. Nikterak totiÏ svého nositele
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nehandicapuje, ani ho
zdravotnû nepo‰kozuje,
ani ho exteriérovû
nehyzdí jako napfiíklad
rovnûÏ dûdiãnû
podmínûn˘ tzv.
zálomek (vrozená
deformita ocasní
ãásti pátefie).
Nediskvalifikuje ho ani
po pracovní stránce.
Nikde ve standardu
není hnûdá barva nosu
nebo srsti uvedena v˘slovnû jako
vada, nebo dokonce vyluãující
vada, není ani oznaãena za
neÏádoucí. Platná norma ji
„pouze“ nezná. O tom, proã tomu
tak je, lze jenom planû spekulovat.
Napfiíklad podrobná monografie
H. Räbera „Die Schweizer
Hunderassen“ (RüschlikonZürich, 1980) se o této otázce ani
slovem nezmiÀuje.
âokoládovû hnûdá barva
nepfiedstavuje automaticky ani
riziko „ztráty“ pigmentu (jedinci
se sytû hnûd˘m pigmentem mívají
téÏ velmi syté „pálení“, tzv. tfiíslové
odznaky), ani Ïádné jiné, které by
u psÛ a fen s ãernou barvou
nehrozilo. Eutanazie

„neÏádoucích“ ‰tûÀat s hnûd˘m
pigmentem je v âR nepfiípustná z hlediska
zákona na ochranu zvífiat, nehledû na fakt,
Ïe by byla i nemorální a krutá. ·tûÀata
Dospûl˘ jedinec bernského
honiãe v hnûdém provedení
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nejsou nikterak zdravotnû postiÏena. Za
svého druhu problematickou je moÏné
pokládat i pfiípadnou kastraci psÛ a fen
s hnûd˘m odstínem melaninu, a to jednak
z dÛvodÛ morálních, jednak zdravotních
(inkontinence, tzv. ‰tûnûcí srst a z ní
plynoucí koÏní problémy, jakoÏ i zv˘‰ená
agresivita v dÛsledku hormonální
dysbalance u fen kastrovan˘ch
v raném vûku).

Prevence neexistuje
V˘skytu nositelÛ hnûdého pigmentu není
moÏné z v˘‰e naznaãen˘ch genetick˘ch
dÛvodÛ a pro rozsah chovné základny
bernsk˘ch honiãÛ úãinnû pfiedcházet.
Pokud by tato barva byla, navzdory tomu,
Hnûdí
potomci
jsou vÏdy
recesivními
homozygoty

(nositelem ãerného pigmentu)
nepfiinese dal‰í „hnûdá“ ‰tûÀata,
protoÏe ani nûkolik jeho
pfiede‰l˘ch vrhÛ, v nichÏ se Ïádné
takové ‰tûnû neobjevilo, zárukou
není.
Rigorózní vyfiazování z chovu
nepfiichází vÛbec v úvahu
s ohledem na velikost chovné
základny plemene, u kterého
je – jako u kaÏdého jiného – nutno
vûnovat pozornost pfiípadn˘m
skuteãn˘m geneticky
podmínûn˘m vadám, napfiíklad
jiÏ vzpomenutému zálomku.
Pfiineslo by relativnû rychlou
zkázu populace, neboÈ drastické
zúÏení chovné základny by vedlo
k neplánovité pfiíbuzenské
plemenitbû a v˘skytu závaÏnûj‰ích
dûdiãn˘ch vad a nemocí. Importy také
pranic nefie‰í, neboÈ i mezi zvífiaty ze zemû
pÛvodu a odjinud se zákonitû musejí
vyskytovat „ãerní“ heterozygoti pro barvu
pigmentu, v genetickém slova smyslu
pfiena‰eãi alely pro hnûd˘ odstín
melaninu.

Kam s nimi?

Ïe ji standard jmenovitû jako vadu
neuvádí, za vadu pokládána, nemûlo by se
spojení, z nûhoÏ vze‰el byÈ jen jeden
jedin˘ její nositel, jiÏ nikdy opakovat.
Nikde není ov‰em záruka, Ïe spojení
rodiãe prokázaného heterozygota pro
tento znak s jin˘m standardním jedincem

V kaÏdém pfiípadû by bylo zapotfiebí znát
stanovisko pfiíslu‰n˘ch orgánÛ kynologie
zemû pÛvodu s vûdomím, Ïe napfiíklad
jednoznaãné tvrzení, podle kterého takov˘
problém neznají, neboÈ jedinci s hnûd˘m
pigmentem se u nich nevyskytují, nemÛÏe
odpovídat skuteãnosti. Konec koncÛ ãesk˘
chov bernského honiãe byl zaloÏen a je
oÏivován ze ·v˘carska i odjinud z ciziny
pocházejícími importy a i v jejich
potomstvu se „hnûdí“ jedinci vyskytují.

Vhodn˘ pfiístup k celému problému bude
dfiíve nebo pozdûji nutné hledat.
V krajním pfiípadû, pfii nekonstruktivním
stanovisku a bez souãinnosti zemû
pÛvodu, tfieba formou obdobnou chovu
FCI neuznan˘ch plemen. Oproti jedincÛm
s ãern˘m pigmentem mají „hnûdí“
z chovatelského hlediska jednu obrovskou
v˘hodu. Ve sledovaném znaku nemohou
‰tûpit, v‰ichni jsou nezpochybnitelnû pro
odstín melaninu recesivními homozygoty
(bb), a proto vÏdy dají, jsou-li páfieni mezi
sebou, pouze hnûdá ‰tûÀata. Páfieni
s homozygoty pro ãern˘ odstín melaninu
v‰ak dají 100 procent ‰tûÀat s ãern˘m
pigmentem, a i kdyÏ to budou samí
heterozygoti, mohou za urãit˘ch okolností
pfiispût k oÏivení krve v chovu nositelÛ
ãerné barvy.
Text Ivan Stuchl˘
Foto B. Danãová a její archiv

Hnûd˘
a ãern˘,
sourozenci
z jednoho
vrhu
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