
co jim ‰lo? Vytvofiit ideálního
rodinného psa. Krásného, barev-
ného, impozantního, snadno ov-

ladatelného, pfiitom dobrého hlídaãe
a skvûlého spoleãníka. Julius Wipfel
z Weinheimu, kter˘ je skuteãn˘m otcem
plemene, se rozhodl vybrat podle svého
názoru to nejlep‰í z evropsk˘ch a asij-
sk˘ch plemen a na tomto základû vytvofiit
novou, vy‰‰í kvalitu. Evidentnû byl naklo-
nûn ‰picovit˘m plemenÛm, takÏe jako
ideálního evropského zástupce vybral
vlãího ‰pice, za Asii zvolil ãaua. 
Jeho cílem bylo vytvofiit plemeno, které
by v sobû mûlo asijskou osobitost, krásu
a vyrovnanost ãaua, ale postrádalo jeho
introvertnost a neposlu‰nost. âau ãau je
psem jednoho pána, nové plemeno mûlo
b˘t jiné. Vstfiícnûj‰í k lidem, otevfienûj‰í,
poslu‰nûj‰í, i kdyÏ stále ostraÏité, v nepo-
slední fiadû pak snáze vychovatelné
a sportovnûji zaloÏené. Pfiedpokládala se
u nûj také men‰í nároãnost na údrÏbu
srsti. Hlavní dÛraz tvÛrce kladl na pova-
hu, i kdyÏ úplnû neopomíjel ani vzhled. 
S chovem Julius Wipfel zaãal na poãátku
‰edesát˘ch let minulého století. Bez-
prostfiedním impulsem pr˘ pro nûj byla
osobní zku‰enost s obûma typy psÛ.
V místním psím útulku se jeho rodina
nedlouho po válce ujala ãerného esky-
máckého taÏného psa neurãitého pÛvodu,
kter˘ se snad do Nûmecka dostal s kanad-
sk˘mi vojáky, ktefií tam mûli základnu.
Podle v‰eho to byla obrovská psí osob-
nost, která zakrátko po ‰irém okolí pro-
slula svou neohroÏeností, ale také nebez-
peãností vÛãi cizím lidem a zvífiatÛm.
Naopak k rodinû a jejím nejbliÏ‰ím pfiáte-
lÛm se choval jako beránek. KdyÏ uhynul,
rodina se opût rozhodla pro ‰picovitého
psa, tentokrát evropského. Pofiídili si
Bellu, fenku vlãího ‰pice, se kterou bylo
mnohem ménû problémÛ, poslouchala
a neprojevovala se agresivnû. Pfiesto
Wipfelovi stále nemohli zapomenout na
jedineãného „eskymáka“. Odtud uÏ byl jen
krÛãek k my‰lence pokusit se spojit dobré
vlastnosti obou typÛ psÛ, podnícené
navíc v té dobû velmi populární knihou
zakladatele etologie Konráda Lorenze, ve
které se rozpl˘val nad‰ením nad kfiíÏen-
cem ãaua a ovãáka, jehoÏ vlastnil.
Wipfel, kter˘ se uÏ nûjakou dobu vûnoval
chovu ãistokrevn˘ch vlãích ‰picÛ, zorga-
nizoval nakrytí nejen své Belly, ale je‰tû
tfií dal‰ích ‰picích fenek u dal‰ích chova-
telÛ rÛzn˘mi psy plemene ãau ãau. 
První vrh „vlãího ãaua“, jak vznikající ple-
meno jeho autor zpoãátku oznaãoval, pfii-
‰el na svût v jeho chovné stanici „von der
Bergstrasse“. V tomto i ostatních prvních
vrzích byla pfiirozenû ‰tûÀata je‰tû velmi
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Mezi Evropou a Asií
PÛvod vût‰iny plemen je zahalen rou‰kou tajemství. O tom,
jak vznikala, se mÛÏeme jen dohadovat. V pfiípadû eurasiera
je tomu jinak. Patfií k tûm nemnoha plemenÛm, která byla
vy‰lechtûna s pevnû stanoven˘m zámûrem v pomûrnû
nedávné dobû. Pfiesnû u nûj víme, kdy, jak a proã vznikl. Ale
teprve v posledních nûkolika letech mÛÏeme i u nás na vlastní
kÛÏi zji‰Èovat, jak se tvÛrcÛm eurasiera jejich zámûr povedl.
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nevyrovnaná, nûkterá se podobala více
otci, jiná matce. Chovatelé se snaÏili do
dal‰ího chovu vybírat ta, která odpovída-
la Ïádoucímu „stfiednímu“ typu a mûla
vyrovnanou povahu. Chov zdárnû pokra-
ãoval, ale zhruba po páté generaci se
náhle objevily nûkteré dûdiãné vady
v dÛsledku úzké pfiíbuzenské plemenitby.
Proto bylo rozhodnuto na ozdravení
pfiikfiíÏit dal‰í plemeno: samojeda. Ten
pfiinesl do dal‰ího chovu pozitiva i nega-
tiva: k tûm prvním urãitû patfiila vût‰í ele-
gance a pohyblivost, k druh˘m pak

obãasn˘ v˘skyt ‰tûÀat v neÏádoucí bílé
nebo dokonce strakaté barvû a také posí-
lení loveckého pudu. Hlavní cíl tohoto
pokusu, totiÏ roz‰ífiení a ozdravení chov-
né základny, se v‰ak zdafiil, i kdyÏ logicky
trochu utrpûla jednotnost typu. 
S tím, jak se plemeno postupnû stabilizo-
valo, se zmûnil i jeho název. Juliem Wip-
felem zpoãátku vehementnû prosazovan˘
„vlãí ãau“ musel ustoupit názvu eurasier,
protoÏe pfiíznivci ãauÛ se obávali, Ïe by
plemeno nazvané jen modifikací jména
ãau mohlo b˘t chápáno jako „nov˘ a lep-
‰í“ ãau. Tato zmûna se stala podmínkou
oficiálního uznání nového plemene
v rámci Nûmeckého kynologického svazu
i mezinárodního uznání ze strany FCI.
Od roku 1973 se tedy plemeno jmenuje
eurasier a je‰tû téhoÏ roku bylo oficiálnû
uznáno. Otevfiela se mu cesta k ‰ir‰ímu
mezinárodnímu roz‰ífiení. 
A eurasier ji dokázal vyuÏít. I pfiesto, Ïe
nové plemeno na sto procent nesplnilo
v‰echno, co od nûj jeho tvÛrci kdysi oãe-
kávali. Mnohé se v‰ak povedlo. Dne‰ní
eurasier urãitû je líbiv˘, pohybliv˘ a spor-
tovní pes, u nûhoÏ si zájemce mÛÏe
vybrat ze ‰iroké ‰kály barev. Jeho srst je
krat‰í a na údrÏbu ménû nároãná neÏ srst
v˘chozích plemen. V rodinû se chová
klidnû a pfiátelsky, vÛãi cizím si zachová-
vá odmûfienost, a je proto vût‰inou dob-
r˘m hlídaãem. Rozhodnû se o nûm v‰ak
nedá tvrdit, Ïe by to byl „ideální pes do
kaÏdé rodiny“. Nic takového ostatnû ani
není moÏné. Tak jako neexistuje univer-
zální rodina, neexistuje ani univerzální
pes. V̆ chova eurasiera pr˘ vÏdy není úpl-
nû snadná, nûco z paliãatosti jeho praot-
cÛ v nûm pfiece jen zbylo. Stále to také je
spí‰e „pes jednoho pána“. Je hodnû váza-
n˘ na svého pána a jeho rodinu. Zmûna
majitele v dospûlosti by pro nûj byla
katastrofou a nov˘m majitelÛm by takov˘
pes mohl zpÛsobit potíÏe. Také pobyt na
zahradû, v kotci, ba ani ve psím hotelu
v dobû dovolené není nic pro eurasiera.
Vychovávat a cviãit by ho mûl v˘hradnû
jeho majitel sám. Je to citliv˘ pes, kter˘
potfiebuje spí‰e mûkãí ruku a tûÏko sná‰í
velk˘ tlak. Od sv˘ch lidí vyÏaduje aktivitu.
Není to typ, kter˘ by se spokojil s po‰tû-
káváním na kolemjdoucí za plotem. Má
rád dlouhé vycházky do pfiírody a vÛbec
nûjakou ãinnost. Pfiitom je tfieba poãítat
s tím, Ïe u nûkter˘ch jedincÛ se projeví
loveck˘ pud jako dûdictví po samojedovi.
S domácími zvífiaty vût‰inou vychází dob-
fie, ov‰em hodnû záleÏí na v˘chovû a zku-
‰enostech, které nasbírá v mládí. 
Îe se jedná o plemeno, které má co na-
bídnout, svûdãí vzrÛstající zájem o eura-
siera. Tradiãnû nejroz‰ífienûj‰í je v nûmec-

ky mluvících zemích, kromû Nûmecka
tedy i ve ·v˘carsku a v Rakousku, své
pfiíznivce si v‰ak nalezl uÏ i ve Spojen˘ch
státech. Pfied nûkolika málo lety byl dove-
zen i k nám, obãas se s ním setkáváme na
na‰ich v˘stavách a uÏ se zde uskuteãnily
i první vrhy. BohuÏel vût‰ina u nás naro-
zen˘ch ‰tûÀat prozatím konãí v zahraniãí,
na‰i chovatelé jako kdyby si vÛãi novému
plemeni stále zachovávali urãitou ostraÏi-
tost. Ti, ktefií strach z neznámého prolo-
mili, si v‰ak eurasiera nemohou vyna-
chválit. Patfií k nim i chovatelka Milu‰e
JÛzová z Ústí nad Labem: „Podle m˘ch
zku‰eností je eurasier pes nekonfliktní

k lidem i k jin˘m psÛm, velmi lehce ovla-
dateln˘ a uãenliv˘, vhodn˘ do rodiny
s dûtmi, kter˘m hodnû dovolí, téÏ ke star-
‰ím lidem ãi k úpln˘m zaãáteãníkÛm.
Miluje kontakt s lidmi, av‰ak na druhé
stranû v˘bornû hlídá, aniÏ by byl zbyteãnû
u‰tûkan˘. Pohyb nevyÏaduje zvlá‰È velk˘,
staãí mu procházky, ale na druhé stranû
zvládne i bûh u kola ãi doprovod bûÏkafie.
V̆ bornû se téÏ hodí do zápfiahu, kter˘ se
velmi lehce ovládá. Bez problémÛ tahá
dûti na sáÀkách ãi bobech.“ Tak proã to
nezkusit? Lea Smrãková

Plemeno se vyskytuje
v nejrÛznûj‰ích barvách

âesk˘ pes Casanova von Massow
-Krummau dosáhl vynikajícího
úspûchu, kdyÏ získal v zemi pÛvodu
titul Deutschlandsieger 2005, tedy
nejlep‰í eurasier loÀského roku
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Eurasier

V kostce
PÒVOD: Nûmecko
CELKOV¯ VZHLED: Stfiednû velk˘  pes se
stfiednû dlouhou srstí, obdélníkového
rámce, se silnou klínovitou lebkou,
mírnû ‰ikmé mandlové oãi, vztyãené
stfiednû velké trojúhelníkové u‰i, ocas
stoãen˘ pfies hfibet nebo na jednu stranu
SRST: Dvojitá, vlnitá hustá 
podsada a silná rovná krycí srst
ZBARVENÍ: Jakékoliv s v˘jimkou bílé, bíle
skvrnité a játrové, nejãastûji ãervené,
Ïluté, vlko‰edé, ãerné, i se znaky
CHARAKTERISTIKA: Vyrovnan ,̆ 
vûrn ,̆ ostraÏit ,̆ k cizím nedÛvûfiiv˘
POT¤EBA POHYBU: Vy‰‰í 
UÎITÍ: Spoleãník, hlídaã, 
turistika a rekreaãní sport
ZAJÍMAVOSTI: Jazyk mÛÏe b˘t modr ,̆
modfie skvrnit˘ ãi masov˘ a jeho
zbarvení nemá vliv na hodnocení zvífiete

Hlava eurasiera

SP 02/06 66-67 Eurasier  16.1.2006 22:00  Stránka 67


