
tomu, aby nûkdo mohl odchová-
vat ‰tûÀata s prÛkazem pÛvodu
(PP), musí mít uznanou, dnes jiÏ

mezinárodní chovatelskou stanici. Kolik
vlastní chovn˘ch jedincÛ, není podstat-
né. Jsou tedy chovatelské stanice s vût‰ím
poãtem jedincÛ. Ty obvykle mívají psy
umístûné v kotcích na dvorku nebo na
zahradû. Naprostá vût‰ina chovatelÛ v‰ak
vlastní pouze jednu aÏ tfii chovné feny,
které s nimi Ïijí v rodinû, a chovatelskou
stanicí je tedy jejich byt nebo domek. 
âasto ãtûme inzeráty typu „nezávazná
náv‰tûva vítána“. V‰echno mívá svá pra-
vidla, ale zde jsou zájemci o ‰tûÀata tro-
chu na rozpacích. Nûktefií tuto specific-
kou náv‰tûvu pojmou jako spoleãenskou
událost a to vãetnû spoleãenského odû-
vu. Jiní jako hromadnou akci a k náv‰tû-
vû pozvou i své kamarády ãi pfiíbuzné.
Stává se také, Ïe se domluví i více mami-
nek a na náv‰tûvu pfiivedou kupu dûtí
rÛzného vûku, aby si pohrály se ‰tûÀátky.
Jindy náv‰tûvu manÏelé vyuÏijí k ventila-

ci sv˘ch rodinn˘ch problémÛ. A aby toho
nebylo málo, najdou se i jedinci, ktefií
touÏí ukázat chovateli vlastního mazlíã-
ka, psa, fretku, králíka, koãku nebo pot-
kánka s tím, Ïe chtûjí zkusit, zda se jejich
zvífie bude se ‰tûnûtem dobfie sná‰et,
a pfiinesou ho sebou na náv‰tûvu. TakÏe
chovatel mÛÏe b˘t rozpaãit˘, to kdyÏ
spatfií ve dvefiích náv‰tûvu nastrojenou

jako do divadla. Zmaten˘, kdyÏ se domní-
vá, Ïe si hromadn˘ zájezd spletl adresu.
Vydû‰en˘, kdyÏ uvidí za dvefimi matefi-
skou ‰kolku. Trapnû se cítí, kdyÏ je svûd-
kem manÏelsk˘ch neshod. Naprosto
‰okovan˘ je pak králíkem, kterého zájem-
ce nese pod kabátem a rozhodnû ho
nemíní nechat v autû. 
„Jak na to“, sl˘cháme pravidelnû v televi-
zi, zkusme si tedy i my krok za krokem
nastínit, jak by takov˘ první kontakt
s chovatelem a náv‰tûva v chovatelské
stanici mûla i nemûla probíhat. 

První kontakt
Nejprve si pozornû pfieãteme inzerát,
vyhodnotíme v nûm dané údaje a stano-
víme si vlastní priority. Urãitû není opti-
mální svÛj první kontakt s chovatelem
zaãít otázkou kde bydlíte, co za toho psa
chcete a nemáte tam nûco bez papírÛ?
Tuto otázku sl˘chají chovatelé víc neÏ
ãasto a b˘vají na ni silnû alergiãtí. Je to,
jako byste pfied b˘kem v arénû mávali
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Návštěva v chovatelské stanici
Nejprve bychom si mûli struãnû objasnit, co to vlastnû ta chovatelská stanice (ch.st.) je.
UÏ samotn˘ název stanice je trochu zavádûjící. Jistû si umíme pfiedstavit, co je to policejní
stanice, polární stanice, ani stanice autobusu pro nás nebude pojem neznám .̆ Zato
naprostá vût‰ina zájemcÛ o ‰tûnû se mylnû domnívá, Ïe chovatelská stanice je nûco mezi
malou ZOO a zvûfiincem, jak ho znají z cirkusu. Pravda je ov‰em mnohem prozaiãtûj‰í.

K

Chovatel si pro svá vypiplaná ‰tûÀata
pfieje ty nejlep‰í nové majitele

Zájemce o ‰tûnû by si mûl jiÏ
doma napsat seznam otázek.
Jakmile totiÏ ‰tûÀata uvidí,
polovinu toho, co povaÏoval
za dÛleÏité, zapomene.
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ãerven˘m hadrem. Chovatel (nikoliv
mnoÏitel) totiÏ zodpovûdnû vybírá toho
nejlep‰ího psa pro svoji fenu, coÏ není
nikdy jednoduché. Nûkdy stráví neko-
neãnû dlouhé hodiny cestováním na
krytí nejen po republice, ale mnohdy
i do zahraniãí. Nelituje ãasu ani penûz.
Trápí se v nejistotû, zda fena zabfiezne,
ãi ne. Bojí se o fenu pfii porodu. Tû‰í se
na ‰tûÀata, která dva mûsíce piplá
a vûnuje jim podstatnû více ãasu neÏ
vlastním dûtem. Je py‰n˘ na krásn˘ vrh,
prospívající ‰tûÀata, a rozhodnû mu
není lhostejné, jací budou jejich noví
majitelé. Je pochopitelné, Ïe si pro svá
‰tûÀata pfieje jen ty nejlep‰í. 
Na náv‰tûvu v chovatelské stanici se
objednáváme vÏdy s pfiedstihem a dojed-
náme nejen datum, ale i pfiesnou hodinu
náv‰tûvy, a chovateli sdûlíme, kolik osob
na náv‰tûvu skuteãnû pfiijde. Sjednané
termíny pfiesnû dodrÏíme, neobstojí
v˘mluvy typu „VÏdyÈ jste stejnû doma,
tak je to jedno, kdy pfiijdeme“. Ne, není to
jedno. NemÛÏete-li termín náv‰tûvy
dodrÏet, je základní slu‰nost se pfiedem
omluvit. Nûktefií chovatelé mají vyhraze-
né urãité dny i hodiny, kdy náv‰tûvy pfii-
jímají. Je to praktické a nenaru‰uje to
chod domácnosti a péãi o vrh. Jiní se sna-
Ïí maximálnû vyjít vstfiíc zájemcÛm
a mnozí tak zbyteãnû ãekají na náv‰tûvu,
která, aã se objednala, nikdy k vám nedo-
razí. Mizí v ãerné dífie, jak to vtipnû a rea-
listicky napsala ve svém ãlánku HrÛzy
s kupci jedna v˘znamná chovatelka. 

Jaké obleãení zvolit pro
náv‰tûvu v chovatelské stanici? 
Mysleme na to, Ïe si ‰tûÀátka urãitû bu-
deme chtít pochovat a ani jejich matka
k nám nebude lhostejná. I ta bude chtít
náv‰tûvu pro sebe. Znamená to tûsn˘
fyzick˘ kontakt se psy. Pfiitom kaÏdá fena
po porodu a laktaci nejenom líná, ale
mívá i v˘tok (ãistí se po porodu). 
V‰echna zdravá ‰tûÀata jsou tempera-
mentní a co víc, na v‰em si zkou‰ejí
zoubky, naprosto v‰echno chytají do tla-
miãky a kou‰ou. Posadíte-li se k nim na
zem, rázem vás obsypou a kaÏdé se chce
mazlit. Tomu musí odpovídat i va‰e oble-
ãení. Zájemce, kter˘ si od ‰tûÀat udrÏuje
distanc a jejich matky se bojí, nevzbudí
u chovatele zrovna dÛvûru. Je‰tû je nut-
no dodat jednu maliãkost. Dámy ovû‰ené
zlat˘mi fietízky také neudûlají na chova-
tele ten správn˘ dojem, neboÈ bude
celou dobu trnout, kterému ze ‰tûÀat se
podafií fietízek pfietrhnout a pfiívûsek
spolknout. TakÏe obleãení sice ãisté, ale
rozhodnû prací, jednoduché a radûji
z trÏnice neÏ od Diora.

Náv‰tûva hromadná. 
Dfiíve neÏ kontaktujete pfiíbuzné nebo
kamarády a zlákáte je ke spoleãné náv‰tû-
vû chovatelské stanice, uvûdomte si, co
vlastnû od chovatele oãekáváte. Mûly by
to logicky b˘t kompletní informace
o plemeni a jistû i odpovûdi na v‰echny
va‰e zvídavé otázky. Prostû si pfiejete, aby
se vám chovatel naplno vûnoval. Nyní
zvaÏte, jak to dopadne pfii hromadné
náv‰tûvû. Vezmete-li si sebou kamarády,
kter˘m jsou psi lhostejní, zkazíte jim
odpoledne a moc se toho nedovíte.
Budou se totiÏ snaÏit náv‰tûvu co nejdfií-
ve ukonãit a chovatel se vám pfii vût‰ím

poãtu osob nebude moci individuálnû
vûnovat. Vezmete-li na náv‰tûvu s sebou
naopak zku‰eného kynologa, vûfite, Ïe za
chvíli najdou s chovatelem spoleãné zná-
mé, a jak se fiíká, „semelou Ïivé mrtvé“,
neboÈ svût je mal˘ a v kynologii se znají
takfika v‰ichni. Vy se budete najednou
cítit trochu odstrãeni, o psech se toho
sice dovíte hodnû, ale na va‰e konkrétní
otázky se asi nedostane. 

Dûti.
Dûti a psi k sobû nepochybnû patfií
a mnohdy jsou to právû dûti, které koupi
psa iniciují, nebo to má b˘t pes urãen˘
hlavnû pro nû. Pfiesto bychom si mûli
rozmyslet, zda je vzít na první náv‰tûvu
do chovatelské stanice s sebou. Na mysli
máme dûti malé, pfied‰kolní. VÏdyÈ pfiece
sami nevíme, zda se pro psa rozhodne-
me, a dûtem, které nepochybnû popad-
nou první ‰tûnû, které uvidí, s úmyslem
vzít si ho rovnou domÛ, tûÏko vysvûtlu-
jeme, Ïe pes nesplÀuje na‰e pfiedstavy.
RovnûÏ chovatel není vût‰inou schopen
nám podat ve‰keré informace, protoÏe
musí hlídat dûti i ‰tûÀata. Malé dûti se
brzy zaãnou nudit, vyÏadují ve‰kerou
pozornost, a rodiãe se tak o ‰tûÀatech
dovûdí pramálo. Je-li dûtí více a rÛzného
vûku, situace se stává pro chovatele
i rodiãe nepfiehlednou. Bûhají dûti i ‰tû-
Àata a je jen otázkou ãasu, kdy nûkteré
upadne, nûco shodí, ãi ‰lápne na ‰tûnû.
Zde je nebezpeãí úrazu reálné. Zásadnû
jiné je to s dal‰í náv‰tûvou, kdy se jiÏ
zájemci od chovatele dovûdûli v‰e po-
tfiebné, pro ‰tûnû se rozhodli a dal‰í
náv‰tûvu naplánují spoleãnû s dûtmi.
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„Chcete-li
chovatele

opravdu šokovat,
přineste si na
návštěvu pod

bundou králíka.
Účinek bývá
stoprocentní, 
pro chovatele

i králíka..“
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ManÏelské konflikty.
Chovatelé zcela oprávnûnû pfiedpoklá-
dají, Ïe pfiijde-li se nûkdo podívat na ‰tû-
Àata, je uÏ mezi partnery zásadní otáz-
ka, zda vÛbec nûjakého psa domÛ chtûjí,
s koneãnou platností vyfie‰ena. Cítí se
proto velice trapnû, kdyÏ si manÏelé pfii-
jedou fie‰it své rodinné problémy do
chovatelské stanice a je‰tû oãekávají, Ïe

jim chovatel bude snad rodinnou hádku
pískat. V˘bûr ‰tûnûte se stane pouze
prostfiedkem pro ventilaci nahromadû-
n˘ch problému mezi partnery. Je jasné,
Ïe si manÏelé spletli chovatelskou stani-
ci s manÏelskou poradnou. Jim se moÏ-
ná hádkou ulevilo, chovatel si v‰ak
pamatuje nepfiíjemn˘ záÏitek na dlou-
hou dobu. Jdeme-li se podívat na ‰tûÀa-

ta, pfiedev‰ím psi a v‰echno kolem nich
by mûlo b˘t na‰ím hlavním zájmem. Své
rodinné neshody necháme doma, pfies-
nû podle pfiísloví „Co se doma uvafií, to
se doma sní“. Ostatnû do manÏelství,
kterému se tak trefnû fiíká „italské“, se
Ïádn˘ pes nehodí.

Domácí mazlíãci.
Chcete-li chovatele opravdu ‰okovat,
pfiineste si na náv‰tûvu chovatelské sta-
nice pod bundou králíka. Úãinek b˘vá
stoprocentní, pro chovatele i králíka. Ti
rozumní se dají pfiesvûdãit, Ïe nosit
domácí mazlíãky na náv‰tûvu chovatel-
ské stanice je naprosto nevhodné. Pro
seznámení budoucích zvífiecích kamará-
dÛ je chovná stanice zcela nevyhovující.
Pes je zvífie natolik pfiizpÛsobivé, Ïe se
pfii správném vedení velmi dobfie sná‰í
se v‰emi dal‰ími mazlíãky v domácnosti.
Jejich první setkání by v‰ak mûlo pro-
bûhnout spí‰e na neutrální pÛdû. 
Budoucí zájemce o ‰tûnû by si mûl jiÏ
doma napsat seznam otázek, na které se
chce chovatele zeptat. Jakmile totiÏ ‰tû-
Àata uvidí, polovinu toho, co povaÏoval
za dÛleÏité, vût‰inou zapomene. 
Je faktem, Ïe jen pfii dodrÏení jednodu-
ch˘ch pravidel splní náv‰tûva v chova-
telské stanici svÛj úãel, bude pfiínosem
pro chovatele a hlavnû pro zájemce
o ‰tûÀata. J.& J. Vol‰ick˘
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Temperamentní ‰tûnû si
zkou‰í své zoubky ostré
jako jehliãky na v‰em

Ohlasy: Jak vypadali pfied 100 lety… âESK¯ FOUSEK

VáÏená redakce,
pfieãetl jsem si vámi uvefiejnûn˘ 
ãlánek M. Císafiovského v ãísle 7/2005 
a rád bych reagoval na „skuteãnosti“ 
zde uvedené o pÛvodu ãeského fouska.
Je zfiejmé, Ïe z dob pfiedkynologick˘ch nelze
doklady doloÏit úpln˘ pÛvod Ïádné pÛvodní
rasy. Lze v‰ak vycházet z útrÏkÛ, které nám
historie zanechala, a tyto zasadit do
historick˘ch souvislostí. Nejedná se 
o Ïádné legendy, ale o historicky 
prokázanou skuteãnost vzniku a utváfiení
ãeského fouska aÏ do dne‰ních dnÛ.
JiÏ v 19. století museli i v˘znaãní nûmeãtí
kynologové (ing. Karl Finze a dr. Hans von
Kadich) ve sv˘ch dílech potvrdit, Ïe ãesk˘
fousek je skuteãnû z hrubosrst˘ch loveck˘ch
psÛ rasou pÛvodní a Ïe mûl vliv na ve‰kerá
hrubosrstá plemena.
Existence âF je dokladována od 14. století,
kdeÏto zmínky o druh˘ch hrubosrst˘ch rasách
jsou minimálnû o 200 let mlad‰í. Existují
záznamy nejen písemné, ale i obrazové.
Prvním je dochovan˘ obraz z roku 1520
z klá‰tera ve Vy‰‰ím Brodû, kter˘ zobrazuje
velice typického ãeského fouska, a existují
i dal‰í. Není tedy pravdou tvrzení M.
Císafiovského, Ïe neexistuje jediné zobrazení

pfiedchÛdce ãeského fouska, 
hrubosrstého ãeského ohafie!
Pfiitom není rozhodující, zda pro toto 
plemeno byla pouÏívána oznaãení ãesk˘ pes,
ãesk˘ ohafi nebo ãesk˘ fousek. VÏdy se jednalo
o pÛvodní plemeno hrubosrstého ohafie
pocházejícího z âech. Moderní pojmenování
ãesk˘ fousek, pouÏívané od konce 
19. století, bylo pak odrazem národního
sebeuvûdomûní i na poli kynologickém.
Pfii studiu historick˘ch dokumentÛ z poãátkÛ
doby kynologické (19. století) je tfieba vzít
v úvahu pfiedev‰ím politickou situaci
v tehdej‰í habsburské monarchii. Jednalo se
o prostfiedí velmi nepfiátelské ke v‰emu
ãeskému. V této dobû byla úfiední fieãí

v˘hradnû nûmãina. ·lechta, která vlastnila
velkostatky, byla buì nûmecká, anebo vedla
knihy nûmecky. V dÛsledku toho i personál,
ãe‰tí lesníci, z nichÏ nejvût‰í procento bylo
chovateli ãesk˘ch fouskÛ, se museli
pfiizpÛsobovat a úfiednû jednat nûmecky.
I kdyÏ do rakousk˘ch plemenn˘ch knih nebylo
moÏné zapisovat ãeské fousky, lze doloÏit
registrace ostnosrst˘ch ohafiÛ z âech
a Moravy, tedy ãesk˘ch fouskÛ, které jsou
ãasté a v nûkter˘ch letech pfievládající.
Ve‰keré snahy o autonomní chování na‰ich
pfiedkÛ – chovatelÛ âF, vÏdy narazily na
rakousko-uherskou ma‰inerii. První (z roku
1896) „Spolek pro ohafie hrubosrsté – ãesk˘
fousek – pro Království âeské se sídlem
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Ohlasy: Jak vypadali pfied 100 lety…
v Písku“ byl úfiednû rozpu‰tûn,
ponûvadÏ nepfiijal jednací fieã
nûmãinu a zápisy nebyly uznány.
Pfies tato pfiíkofií dál probíhal chov
ãeského fouska, plemenitba byla
zaji‰tûna a chovná základna
v âechách a na Moravû byla
dostateãná. âesk˘ fousek byl znám
v celém kynologickém svûtû a byl
ãasto vyváÏen i do Nûmecka, kde
dával svou krev nûmeck˘m
hrubosrst˘m ohafiÛm. O chovné
hodnotû ãesk˘ch fouskÛ svûdãí
skuteãnost, Ïe z chovn˘ch stanic
ãesk˘ch chovatelÛ byla zaloÏena
velká fiada nov˘ch chovn˘ch stanic
po celém Rakousku a Ïe ãe‰tí psi
získávali ta nejvy‰‰í ocenûní nejen
v âechách, ale i na v˘stavách
v Rakousku-Uhersku. Za pfiíklad
mÛÏe slouÏit ‰ampion ãesk˘ 
fousek na Svûtové v˘stavû 
ve Vídni roku 1903 v majetku 
K. Hrubého, lékárníka z Prahy.
PfiestoÏe I. svûtová válka zasadila
chovu ãesk˘ch fouskÛ tûÏkou ránu,
podafiilo se skupinû kolem Franti‰ka
Housky na zbyl˘ch jedincích zaãít
znovu s chovem ãeského fouska
a regenerovat plemeno. To v‰e 
v‰ak bez pfieru‰ení kontinuity. Ke
zdárnému konci dovedl regeneraci
fouska pfiítel a následovník
Franti‰ka Housky MVDr. Josef Kuhn,
kter˘ zdokumentoval historii a v˘voj
ãeského fouska, pfiipravil v‰echny
potfiebné podklady, a tak se
rozhodující mûrou zaslouÏil

o oficiální uznání plemene FCI
v roce 1964. Ve svém standardu 
FCI uznává existenci ãeského 
fouska pfied I. svûtovou válkou 
– tedy jiÏ pfied 100 lety.
V‰echny doklady potvrzují jasnû, 
Ïe ãesk˘ fousek je nejstar‰í rasou
hrubosrst˘ch ohafiÛ v Evropû a Ïe
jeho pÛvodní domovinou jsou
âechy a Morava. Lze rovnûÏ
odÛvodnûnû pfiedpokládat, Ïe 
se podstatnû uplatnil na vzniku
ostatních hrubosrst˘ch ohafiÛ.
To, Ïe se ãesk˘ fousek udrÏel po
staletí, svûdãí o tom, Ïe sv˘m
exteriérem, v˘konem a povahou
vyhovoval v‰eobecn˘m
poÏadavkÛm. Dnes tak jiÏ
neodmyslitelnû patfií ke kulturnímu
a pfiírodnímu dûdictví ãeského
národa. Pfies v‰echna pfiíkofií, která
v minulosti vytrpûl a je‰tû vytrpí, 
je jeho existence v souãasnosti
zaji‰tûna. Je v‰ak tfieba neustále
vyz˘vat k jeho zachování a bránit se
snahám o zkreslování historie, aÈ jiÏ
zámûrné, nebo z nevûdomosti.
Zasílám vám reprodukce ãeského
fouska tak, jak vypadal nejen 
pfied sto lety, ale i napfi.íklad 
pfied 300 lety. Lze tedy obdivovat
i historického ãeského fouska, za
coÏ patfií mÛj dík v‰em znám˘m
i neznám˘ch chovatelÛm na‰eho
jediného pÛvodního oficiálnû
uznaného národního plemene.
S pozdravem

ing. Marian Porubsk˘

Ad âESK¯ FOUSEK
Jak jsem uvedl jiÏ v fiadû ãlánkÛ zaobírajících se minulosti ãeské kynologie
a ãesk˘ch národních plemen, nepfiál bych si nic jiného, neÏ abychom na‰li
skuteãné dÛkazy podporující jejich dávnou historii. I v ãasopisu Svût psÛ jsem
k tomu nejednou pfiímo vyzval a pfiekvapuje mû, Ïe první serióznûj‰í reakce
pfii‰la aÏ po – pfiipou‰tím – zámûrnû provokujícím konstatování o neexistenci
ãeského fouska pfied sto lety. BohuÏel musím konstatovat, Ïe i snaha pana
Porubského zÛstává v tradiãní úrovni pfiání a tuÏeb, nikoli historick˘ch faktÛ.
Nikdy jsem to nefiekl naplno, ale nyní musím: v 60. letech (jiÏ minulého století)
do‰lo ke „spiknutí“ tehdej‰ího ‰éfredaktora ãasopisu PES pfiítel ãlovûka Karla
·tûpánského, ing. J. Findejse, kynologa s velk˘m „K“, jemuÏ v ãeské kynologii
vdûãíme za mnohé (dalmatin, praÏsk˘ krysafiík, akita a velk˘ japonsk˘ pes),
a jejich pfiítele, dÛchodce Emila Jecha z ¤íãan u Prahy. Tito tfii muÏi se - vedle
Franti‰ka Horáka a spolu s ním - nesrovnatelnou mûrou zaslouÏili o jméno ãeské
kynologie ve svûtû i o mezinárodní uznání ãesk˘ch národních plemen. Ve svém
zanícení, a nepochybuji Ïe v dobré vífie, v podstatû „vyrobili“ - podobnû jako
kdysi Hanka „rukopisy“ - minulost nûkter˘ch ãesk˘ch plemen, zvlá‰tû praÏského
krysafiíka a ãeského fouska – pozoruhodnou historickou fikcí, do níÏ rafinovanû
zamíchali vedle skuteãn˘ch historick˘ch osobností a dûjinn˘ch událostí
smy‰lené pfiíhody, neexistující kronikáfie a doklady. âtenáfi „nehistorik“, 
kter˘ se zajímá více o psy neÏ o dûjiny, pfiijímá uvedená tvrzení a odkazy jako
dÛvûryhodná fakta. Dal‰í autofii – a musím se pfiiznat, Ïe svou encyklopedií
Plemena psÛ A – Z jsem se k nim pfied pouh˘mi deseti lety pfiifiadil i já – je
dÛvûfiivû pfiebírali. Fikce a m˘ty se tak postupnû staly „pravdou“, kterou nikdo
dál nezkoumal ani nezpochybÀoval. Naopak – dodnes je dal‰í opakují a pfies
nesporná fakta, jak˘mi jsou v pfiípadû ãeského fouska napfiíklad vyjádfiení
samotného F. Housky – je nevidí, pfiecházejí a hájí. âe‰i ale rádi Ïijí v iluzi o své
v˘jimeãnosti. I kdyÏ nás svût vnímá je‰tû na poãátku tfietího tisíciletí jako prosté
zemûdûlce, ktefií chodí v krojích a ze v‰eho nejvíc lpûjí na své pÛdû. M. C.
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