
rotoÏe reprodukãní cyklus psÛ se
mÛÏe velmi v˘raznû odli‰ovat, niko-
ho nepfiekvapí, Ïe okolnosti prová-

zející chov mohou chovatele pûknû
zmást. Aby tedy bylo zaji‰tûno potom-
stvo, mûli bychom je‰tû pfied první my‰-
lenkou na chov vûnovat pozornost celé
fiadû podstatn˘ch vûcí.

Reprodukce je ãasto jen rutina
Nejdfiíve je dÛleÏité provûfiit si vûrohodnû
plodnost. Rozhodující roli hraje vûk psa.
Psi jsou aÏ do „puberty" neplodní. Vût‰ina
psÛ je pohlavnû zralá zhruba od vûku
deseti mûsícÛ. Jsou v‰ak známé pfiípady,
kdy nûkolikamûsíãní sotva odrostlé ‰tûnû
úspû‰nû nakrylo fenu.
Jakmile zaãne ve varlatech vznikat testo-
steron a sperma, mÛÏe b˘t v nûkter˘ch
pfiípadech sperma vyprodukované na
poãátku pohlavní zralosti psa abnormál-
ní; jakmile pes dospûje, tento problém

vût‰inou zmizí. Nûktefií psi, ktefií se pfii
krytí jeví zcela normálnû, nevytváfiejí eja-
kulát, kter˘m by mohla b˘t fenka oplod-
nûna. V takovém pfiípadû jde pravdûpo-
dobnû o vrozenou anomálii. 

Semeno si mÛÏete 
uchovat na pozdûji
Získané poruchy plodnosti s rostoucím
vûkem pfiib˘vají. U psÛ ve „stfiedním"
vûku od pûti do ‰esti let zaãne plodnost
klesat. Obecnû lze tedy fiíci, Ïe mlad‰í psi
jsou plodnûj‰í neÏ star‰í zvífiata - to je tvr-
zení, které asi nikoho nijak zvlá‰È nepfie-
kvapí. Mají-li se geny urãitého psa pfiedá-
vat dále, doporuãuje se odebrat semeno
takového psa jiÏ v mladém vûku a zmra-
zit ho. Pokud se totiÏ pozdûji zaãne zhor-
‰ovat kvalita semene a chovatelé se poku-
sí získat od psa jiÏ ménû kvalitní sperma,
není kvalita (tedy plodnost) hluboce
zmrazeného semene nijak optimální.

Historie plodnosti
... je vûc, kterou bychom si mûli prostu-
dovat, neÏ se pustíme do chovu, protoÏe
z ní vypl˘vají velmi cenné informace t˘ka-
jící se úspû‰nosti. âím více informací zís-
káme, tím snáze budeme moci rozpoznat
moÏné problémy – a moÏná se nám poda-
fií se jim vyhnout nebo jim pfiedcházet.
Mûli bychom si ujasnit pfiedev‰ím násle-
dující otázky: v˘voj, chování pfii krytí,
popfiípadû libido (= sexuální zájem),
poãet úspû‰nû nebo neúspû‰nû nakryt˘ch
fen, velikosti vrhÛ a datum posledního
vrhu. JestliÏe se poslední vrh po daném
psovi narodil jiÏ pfied del‰í dobou, nelze
zaruãit, Ïe pes je je‰tû plodn˘. JestliÏe se
pes je‰tû nikdy nestal otcem (bez ohledu
na to, zda jiÏ kryl nûjakou fenu), je jeho
plodnost vÏdycky otázkou.

Pfied krytím nejdfiíve k lékafii
Pfied prvním pouÏitím psa v chovu by-
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Když pes s fenkou...
Chceme-li chovat psy úspû‰nû, mûli bychom postupovat velmi peãlivû, protoÏe za
celou fiadu problémÛ, k nimÏ mÛÏe dojít pfii chovu, mÛÏe právû jeho ‰patné fiízení. 

Pokud mají ‰tûÀata dostatek
kontaktu s lidmi, snadno se
integrují i do své nové rodiny
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chom se mûli nejdfiíve vydat ke zvûroléka-
fii. Je totiÏ tfieba, aby se vÏdy pfiedem
vylouãily urãité nemoci, a proto ho musí
zvûrolékafi dÛkladnû vy‰etfiit. K chovu
bychom vÏdy mûli pouÏívat jen zcela
zdravé psy. Pfii tomto vy‰etfiení se prová-
dí celkové vy‰etfiení zdravotního stavu
psa a speciální vy‰etfiení pohlavních or-
gánÛ, protoÏe psi trpí celou fiadou mal-
formací a onemocnûní varlat a nadvarlat. 
Zdrav˘ pes, to samozfiejmû také znamená,
Ïe pes by nemûl trpût nadváhou, protoÏe
nadváha mÛÏe podstatnû sniÏovat schop-
nost psa správnû kopulovat. Nadváha
mÛÏe také zpÛsobovat poruchy plodnos-
ti, protoÏe nadmûrné mnoÏství tuku
v ‰ourku (ve skrotu) mÛÏe naru‰it tepel-
nou regulaci varlat. Teplota varlat musí
totiÏ b˘t ponûkud niÏ‰í, neÏ je bûÏná
tûlesná teplota psa (proto také jsou takto
mimo tûlo). Jedinû tehdy mÛÏe tvorba
spermií probíhat normálnû. 
Momentální zdravotní problémy nebo
zdravotní problémy v minulosti (napfií-
klad horeãka, nemoci srdce nebo látkové
v˘mûny) mohou negativnû ovlivnit plod-
nost psa. Neurologická onemocnûní
mohou zpÛsobit, Ïe pes nedosáhne erek-
ce nebo ji nedokáÏe udrÏet po potfiebnou
dobu. Tyto nemoci mohou zabránit také
správné kopulaci a krytí. Dal‰ím fakto-
rem, kter˘ se mÛÏe nepfiíznivû projevit na
reprodukci, jsou onemocnûní prostaty.
Uveden˘mi nemocemi trpí pfiedev‰ím
star‰í psi, ktefií jsou chováni pfieváÏnû
v kotcích. Nepfiízniv˘ vliv na plodnost
mohou mít dokonce onemocnûní kÛÏe,
protoÏe se mohou roz‰ífiit i na ‰ourek
a mohou velmi silnû ovlivÀovat celkov˘
zdravotní stav a pohodu psa.
Je-li nepfiíznivû ovlivnûna schopnost psa
oplodnit fenu, i kdyÏ pes byl aÏ do dané
doby plodn˘ (to se t˘ká pfiedev‰ím psÛ ve
vûku od tfií do ãtyfi let), doporuãuje se
nechat vy‰etfiit sperma psa. V semenu psa
mÛÏe b˘t pfiíli‰ málo spermií nebo
mohou b˘t spermie málo pohyblivé. Ve
vzácn˘ch pfiípadech mÛÏe dojít k regene-
raci. Prognóza proto b˘vá spí‰e opatrná
aÏ nepfiíznivá. Pfiedev‰ím u cenn˘ch chov-
n˘ch psÛ je tfieba provést je‰tû dal‰í kon-
trolní vy‰etfiení zhruba za 2 aÏ 3 mûsíce.
Je-li v˘sledek vy‰etfiení spermatu nezmû-
nûn, jsou vyhlídky na regeneraci ‰patné.
BohuÏel neexistuje Ïádná úãinná terapie
- snad aÏ na optimální v˘Ïivu psa.

Kyãle musí b˘t v pofiádku
V chovu je vÏdy nutné dbát na to, aby se
neustále zlep‰oval celkov˘ zdravotní stav
plemene a aby se potíraly dûdiãné nemo-
ci. Mezi nejznámûj‰í dûdiãná onemocnûní
patfií dysplazie kyãelního kloubu (DKK).

U tohoto onemocnûní jde o v˘vojovou
anomálii kostry, která je ‰iroce geneticky
podmínûna. Proto bychom rozhodnû
nemûli pouÏívat k chovu psy, ktefií proka-
zatelnû trpí dysplazií kyãelního kloubu.
âím vy‰‰í je stupeÀ DKK psa, tím je vy‰-
‰í pravdûpodobnost v˘skytu DKK u jeho
potomkÛ. Psi a fenky urãují riziko DKK
potomstva stejnou mûrou. Pokou‰et se
chovem bojovat proti v˘skytu DKK zna-
mená, Ïe dostaneme psy, ktefií ani za
nepfiízniv˘ch rámcov˘ch podmínek nebu-
dou reagovat ‰patn˘m v˘vojem kyãlí, ale
i pfies nepfiíznivé podmínky prostfiedí se
u nich vyvinou správnû fungující klouby. 

Neponechte nic náhodû
Pes a fenka jsou oba zdraví, a proto je
v‰echno v pofiádku. Jakmile ov‰em vûc
dospûje do rozhodujícího okamÏiku,
najednou to tak nûjak nejde. Pfiíãin mÛÏe
b˘t nûkolik: pes nemá dostateãnou chuÈ –
napfiíklad následkem bolesti v pánevních
konãetinách. Na vinû mohou b˘t i psy-
chické poruchy. Sem patfií mimo jiné
strach z cizího prostfiedí nebo také
nesprávné chování majitele. Donucovací
prostfiedky (napfiíklad nasazení náhubku
nebo dobfie mínûná pomoc pfii vlastním
krytí) mohou problémy s páfiením psÛ
je‰tû zhor‰it. Samozfiejmû nesmíme zapo-
mínat ani na vzájemné osobní sympatie
a antipatie urãitého psa a urãité feny.
Problémy mÛÏe samozfiejmû pfiiná‰et
také nesprávné stanovení okamÏiku krytí.
Chyby pfii stanovení správného dne krytí
nejsou nijak vzácné. Hlavní pfiíãinou je
to, Ïe u fiady fen jsou projevy hárání jen
nev˘razné, nebo feny hárají nepfiimûfienû
dlouho. JestliÏe nezvolíme správn˘ oka-
mÏik krytí, fenka nebude ke krytí svolná.
Délka poãáteãní fáze fiíje (proestrus)
a vlastní fiíje (estrus) se mÛÏe velmi pod-
statnû li‰it od prÛmûrn˘ch hodnot – dosa-
huje 2 aÏ 21 dne. Pak je samozfiejmû tfie-
ba, aby chovatel respektive majitel psa
jednal dostateãnû pruÏnû a pfiizpÛsobil se
tûmto v˘kyvÛm. Rozhodnû doporuãuje-
me vést si záznamy o dosavadních cyk-
lech feny. Ke stanovení optimálního dne
krytí lze pouÏít dnes uÏ pomûrnû spoleh-
liv˘ rychl˘ test, ale ten by mûl b˘t jen
doplÀkem dÛkladného vy‰etfiení stûru
po‰evní sliznice.
Fenky, které je‰tû nikdy nebyly kryty,
bychom mûli spojovat radûji se zku‰en˘m
krycím psem; mladého psa bychom nao-
pak vÏdy mûli pfiivést nejdfiíve ke zku‰ené
fenû svolné ke krytí. Aby pes neztratil
zájem o fenu, nemûla by zvífiata spolu
strávit pfiíli‰ dlouhou dobu.
V ideálním pfiípadû bychom mûli fenu
dovézt ke krycímu psovi – a to pfiede-

v‰ím z dÛvodÛ teritoriálních pudÛ fen.
Fenky jsou mimo svÛj revír podstatnû
ménû dominantní a samci musí b˘t pfii
krytí dominantnûj‰í neÏ feny, aby je feny
vÛbec pfii krytí strpûly. Takzvané alfa
feny (tedy dominantní feny) se nikdy
nepáfií s hierarchicky níÏe postaven˘mi
psy (beta-psy).

Nároky na chovatele
JestliÏe se psi odchovávají v rámci chova-
telského klubu, musí b˘t splnûny mini-
mální podmínky stanovené pfiíslu‰nou
kynologickou organizací. V nûkter˘ch
zemích musí i chovatel splÀovat záko-
nem pfiedepsané podmínky. Nûmecku to
napfiíklad znamená, Ïe ‰tûÀata a dospûlí
psi se musí dennû tû‰it nejménû tfii hodi-
ny lidskému kontaktu a pozornosti, které
jim vûnuje samotn˘ chovatel nebo jiné
osoby, které se starají o ‰tûÀata. To je
dÛleÏité pfiedev‰ím pro ‰tûÀata, která by
mûla mít od ‰esti t˘dnÛ vûku kontakty
i s cizími osobami, aby v dospûlosti netr-
pûla plachostí pfied cizími. Pak se ‰tûÀata
snadno integrují do své nové rodiny.
Tento úzk˘ kontakt pfiedpokládá, Ïe psi
jsou ubytováni v blízkosti místa bydli‰tû
chovatele. Prostory, ve kter˘ch se psi zdr-
Ïují, musí b˘t svûtlé, suché, ãisté, s moÏ-
ností snadného úklidu a dezinfekce
a musí b˘t také dobfie vûtrané. Stfiednû
velk˘ pes potfiebuje kotec o velikosti nej-
ménû ‰esti ãtvereãních metrÛ. JestliÏe se
v jednom kotci zdrÏuje více psÛ, plocha
se zvy‰uje o tfii metry ãtvereãní na kaÏdé-
ho psa. Pokojová teplota by mûla b˘t
mezi 18 a 20 °C. Proto je nutné, aby byl
kotec vytápûn˘. Venkovní kotce musí b˘t
vybaveny tepelnû izolovanou psí bou-
dou. Psi umístûní v kotcích musí mít
k dispozici volnû pfiístupn˘ v˘bûh. 
Plocha v˘bûhu by mûla b˘t ãásteãnû po-
kryta pfiirozenou pÛdou a musí umoÏÀo-
vat voln˘ v˘hled do okolí. Pes musí mít
voln˘ v˘bûh nejménû dvû hodiny dennû.
DrÏení psÛ v boxech nebo dokonce v kle-
cích je zakázáno! 

Umûle k potomstvu
Umûlé oplodnûní je v chovu velk˘ch hos-
podáfisk˘ch zvífiat jiÏ rutinou, ale u psÛ se
obecnû provádí jen v pfiípadû, Ïe to
„nejde" pfiirozenou cestou z nejrÛznûj-
‰ích dÛvodÛ. Umûlé oplodnûní se jen
zfiídka provádí proto, aby se lépe vyuÏili
mimofiádnû cenní psi (viz v˘‰e).

V‰echno bude v pofiádku. JestliÏe nakryje-
te zdravou fenu ve správn˘ okamÏik plod-
n˘m psem, mÛÏete pfiedpokládat, Ïe fenka
zabfiezne – a dosáhnete svého chovatel-
ského cíle. ■
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