
nûkter˘ch pfiípadech, kdyÏ má fen-
ka ‰tûÀat pfiíli‰ mnoho a je z nich
uÏ zcela vyãerpaná, b˘vají ‰tûÀata

oddûlována od matky dokonce jiÏ v 6 t˘d-
nech. Vûdci oznaãují za ideální období 8
aÏ 10 t˘dnÛ vûku. V té dobû má uÏ b˘t
‰tûnû optimálnû vybaveno pro Ïivot ve
své lidské smeãce. Naproti tomu mnozí
chovatelé povaÏují za dÛleÏité, aby ‰tûnû
aÏ do svého 12. t˘dne vyrÛstalo se svou
matkou a sourozenci, aby si vtisklo správ-
né sociální chování. ShromáÏdili jsme
pro vás argumenty. Koneãn˘ úsudek si uÏ
musíte udûlat sami. 

+PRO Na‰i kfiíÏenou fenku
irského setra jsme si od

chovatele pfievzali ve 12 t˘dnech. Vy-
rÛstala na statku na vesnici a uÏ znala
mnoho jin˘ch zvífiat. Máme konû a koãky
a bylo nutné, aby si s nimi hned od poãát-
ku rozumûla. Také jsme nechtûli, aby se
u ní k bolesti z odlouãení pfiidal je‰tû
strach z neznámého. 
Bájeãnû si u nás zvykla a stal se z ní vel-
mi pfiátelsk˘ pes. Dobfie vychází s lidmi
i se zvífiaty a je prostû skvûlá. KaÏdému
mohu jen doporuãit, aby si ‰tûnû od mat-
ky a od rodiãÛ vzal aÏ ve 12 t˘dnech. Tak
se nejlépe nauãí se prosazovat, ale také
podfiizovat. Myslím si, Ïe ‰tûÀata, která

byla od sv˘ch sourozencÛ oddûlena pfiíli‰
brzy, by pozdûji mohla mít problémy
s ostatními psy. S. M. 

+PRO Rozhodnû si nemyslím,
Ïe by to bylo pozdû, kdyÏ

se ‰tûÀata pfiedávají ve vûku 12 t˘dnÛ.
V takovém pfiípadû má pes ‰anci dobfie se
nauãit základÛm sociálního chování.
ProtoÏe uÏ ‰tûÀata se pokou‰ejí vytváfiet
smeãku, upevní si ta, která aÏ do 12 t˘d-
nÛ zÛstanou pohromadû, své rozdílné
charaktery. ·tûnû má také moÏnost
seznamovat se spolu se sv˘mi sourozenci
s rÛzn˘mi faktory okolního prostfiedí. Tak
se mu mÛÏe pfiípadnû podafiit odhalit
spoustu vûcí, na které by sám nenarazil.
BohuÏel jen málokdy dochází k tomu, Ïe
by v‰ichni sourozenci z vrhu zÛstali tak

dlouho pohromadû. Vût‰inou mají zájem-
ci o ‰tûÀata nejrÛznûj‰í pfiání. Je dobfie, Ïe
mnoho chovatelsk˘ch klubÛ sv˘m ãle-
nÛm stanovuje urãité limity. Vût‰inou se
‰tûÀata nesmûjí dávat pryã pfied 8. t˘d-
nem vûku. V prÛbûhu ãasu jsem mûla tfii
psy od jednoho chovatele. Dva jsem si
vzala ve 12 t˘dnech a jednoho v 10 t˘d-
nech. ·tûnû, které jsem si vzala v 10 t˘d-
nech, na mû bylo mnohem víc fixované
a nikdy si nena‰lo správn˘ pomûr k ostat-
ním psÛm. Sice je vÏdy pfiátelsky pozdra-
vilo a oãichalo, ale pfiesto dávalo zfietelnû
pfiednost ãlovûku. A. G.

-PROTI Ve 12 t˘dnech by
‰tûnû mûlo uÏ pfii-

bliÏnû 4 t˘dny Ïít ve své nové rodinû.
Mûlo by si co nejrychleji zvyknout na
nové okolí. Fáze vtiskávání ‰tûnûte by
podle mého názoru nemûla probíhat jen
se sourozenci, ale také s jeho nov˘mi lid-
mi. Pfiirozenû by nov˘ majitel mûl se
sv˘m pejskem pravidelnû nav‰tûvovat
‰kolky pro ‰tûÀata. Na druhé stranû mla-
dého psa nelze zahlcovat pfiíli‰n˘m
mnoÏstvím podnûtÛ, protoÏe by to pro
nûj byl pfiíli‰n˘ stres. R. V.

REDAKCE
Ve kterém vûku je nejvhodnûj‰í pfievzít
‰tûnû? To také znamená, kdy mohu ‰tûnû
oddûlit od jeho matky a sourozencÛ; co
v‰echno musí umût, aby se jako pes doká-
zal v pofiádku zaãlenit do mé rodiny? My
lidé máme rádi jednoznaãné otázky
a odpovûdi, „kuchyÀské recepty". Vûci
podle nás mají b˘t ãerné nebo bílé, ano
nebo ne! BohuÏel v Ïivotû to tak vÏdycky
nefunguje a v tom psím uÏ vÛbec ne.
VÏdyÈ uÏ jednotlivá plemena se vyvíjejí
velmi rozdílnû a individuální odli‰nosti
mezi jednotliv˘mi ‰tûÀaty a vrhy tento
efekt je‰tû zesilují. Vzpomínám si na jed-
noho kolegu chovatele, kter˘, neÏ se zaãal
vûnovat pyrenejsk˘m ovãákÛm, úspû‰nû
choval briardy. Já jsem se s ním seznámil
teprve pozdûji a sám sebe jsem se tázal,
jak je moÏné, Ïe ãlovûk s takov˘mi zku‰e-
nostmi mÛÏe se sv˘mi psy zacházet tak
ne‰ikovnû. Pak jsme se navzájem na nûja-
kou dobu ztratili z oãí, a kdyÏ jsem ho po
ãase znovu potkal, spatfiil jsem naprosto
harmonick˘ t˘m ãlovûka a psÛ. Zavedl
jsem na to fieã a onen chovatel mi se smí-
chem odpovûdûl: „Pfiestal jsem se k nim
chovat jako k briardÛm!" Nûkdy pomÛÏe
jen obyãejn˘ selsk˘ rozum. Co platí pro
plemeno A, nemusí vÛbec platit pro ple-
meno B. U. K.

Pfií‰tû téma k diskusi: Fena – poÏírání
placenty. Pi‰te nám na adresu redakce.
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Ve 12 t˘dnech?

PŘÍLIŠ POZDĚ, nebo právě včas?
Mnoho chovatelÛ pfiedává ‰tûÀata nov˘m majitelÛm
teprve od 12. t˘dne vûku. Jsou ale i takoví, ktefií
‰tûÀat a vysílají do nového domova uÏ v 8 t˘dnech.
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