
tom jak s bíl˘mi ovãáky naloÏit se
vedly debaty déle neÏ sto let.
I kdyÏ se na základû dochovan˘ch

údajÛ a koneckoncÛ i zdravého selského
rozumu zdá b˘t nepopiratelné, Ïe mezi
pfiedky nûmeck˘ch ovãákÛ se zcela pfiiro-
zenû vyskytovali bílí jedinci, ba dokonce
Ïe tomuto zbarvení byla ãasto dávána
pfiednost, novodobí chovatelé nejroz‰ífie-
nûj‰ího psího plemene na svûtû to dlou-
ho odmítali vzít na vûdomí. 

Bílá barva k ovãákÛm patfií 
Pravdou je, Ïe z hlediska dne‰ních v˘cvi-
káfiÛ se snad mÛÏe zdát snûhovû bílé
zbarvení ponûkud nepraktické a na cvi-
ãi‰tû nevhodné. Ale je tfieba vzít v úvahu,
Ïe pfiedkové nûmeckého ovãáka byli sku-
teãní ovãáci, tedy psi pracující se stády,
a zde bylo bílé zbarvení odjakÏiva pova-
Ïováno za pfiednost. UÏ fiímsk˘ literát
Marcus Terrentius Varro (116–27 let pfied
na‰ím letopoãtem) nám podává zprávu
o tom, Ïe vût‰ina ovãáck˘ch psÛ jeho
doby mûla bílou barvu. Proã? Kontrastní
bílé zbarvení umoÏÀovalo pastevci psy
na první pohled odli‰it od vlkÛ a to i za
ztíÏen˘ch svûteln˘ch podmínek, jaké
panují za svítání a za rozbfiesku, tedy
v dobû, kdy vlci nejãastûji napadají svou
kofiist. Proto je pro mnoho pasteveck˘ch
psÛ vãetnû slovenského ãuvaãe bílá bar-
va typická a jediná moÏná. 
A tak se i nûmeãtí ovãáci v dobû transfor-
mace v moderní plemeno vyznaãovali
mnohem pestfiej‰í barevnou ‰kálou neÏ
dnes, která sahala od ãerné pfies ‰edou
a hnûdou aÏ po bílou. Bílé zbarvení
u nich proto rozhodnû nelze pokládat za
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projev novodobé mutace, a uÏ vÛbec ne
za projev albinismu. Bílí nûmeãtí ovãáci
totiÏ mají na rozdíl od albínÛ ãern˘ nos,
ãerné okraje víãek a ãerné pysky. Na-
vzdory roz‰ífien˘m pomluvám je jejich
zbarvení zdravotnû nikterak neomezova-
lo ani nehandicapovalo a bylo zcela rov-
nocenné ostatním. Také první nûmeãtí
ovãáci, ktefií se zaãali na sklonku 19. sto-
letí objevovat na v˘stavách, byli bílí. To je
tfieba zdÛraznit, abychom dokázali zau-
jmout racionální stanovisko ve sporu,
kter˘ na sebe nedal dlouho ãekat. 

Názorové kotrmelce 
otce plemene
âlovûk pokládan˘ za otce nûmeck˘ch
ovãákÛ je legendární rytmistr von
Stephanitz. Zpoãátku mu jednoznaãnû
‰lo v prvé fiadû o pracovní upotfiebitel-
nost psÛ, a tak logicky zastával názor, Ïe
„Dobr˘ pes nemÛÏe mít ‰patnou barvu“.
Chtûl jím vyjádfiit, Ïe na nûmeckém ovãá-
kovi by mûly b˘t vÏdy hodnoceny v prvé
fiadû jeho vlastnosti a pracovní schopnos-
ti, barva má b˘t druhofiadá. Ale na sklon-
ku svého Ïivota, zfiejmû pod velk˘m tla-
kem mnoha chovatelÛ a uprostfied lítého
boje o ãistotu barvy, svÛj názor poopra-
vil. I on podlehl pfiesvûdãení, Ïe za ve‰ke-
ré genetické defekty v chovu nûmeck˘ch
ovãákÛ od dysplazie kyãelních kloubÛ aÏ
po epilepsii mohou nenávidûné „bílé vrá-
ny“. Bílé nûmecké ovãáky prohlásil ze
„nehezké“, a kdyÏ se v roce 1933 hlasova-
lo o vy‰krtnutí bílé barvy ze standardu,
zvedl ruku pro. Zdálo se, Ïe jejich osud je
definitivnû zpeãetûn.

Pomoc ze zámofií 
Záchrann˘ ãlun ohroÏenému rázu hodi-
li – pro mnohé moÏná pfiekvapivû – Ame-
riãané. Svobodomyslní ameriãtí chovate-
lé, ktefií bílé ovãáky do té doby chovali,
se odmítli podrobit nepopulárnímu roz-
hodnutí, byÈ ho vydala zemû pÛvodu.
Ostatnû mohli si to dovolit, protoÏe
americká kynologie je organizována do
znaãné míry samostatnû, nezávisle na

evropské. I kdyÏ i tam se na‰li ortodoxní
chovatelé, ktefií bílé ovãáky nepovaÏova-
li za „správné“, skupina nad‰encÛ byla
jiného názoru. MoÏná trochu natruc
zaãali chovat pouze bílá zvífiata. Vznikl
specializovan˘ klub, kter˘ si nacházel
stále více pfiíznivcÛ. Mnoho zájemcÛ se
na‰lo i v Kanadû. 
Bílí ovãáci v USA a v Kanadû postupnû
pfiestali b˘t pomûfiováni s nûmeck˘mi
uznan˘ch barev a vydali se svou vlastní
cestou. Jejich pfiíznivci pro nû pofiádali
speciální v˘stavy, sepsali pro nû zvlá‰tní
standard. Kromû zbarvení se tito psi
zaãali ãásteãnû odli‰ovat i stavbou tûla
a osrstûním.

Konec dobr˘, v‰echno dobré 
Osud tomu chtûl, Ïe se bílí ovãáci nako-
nec pfiece jen vrátili tam, odkud vy‰li – do
Evropy. Pronikli sem pfies ·v˘carsko, kte-
ré si odjakÏiva zakládalo na své neutralitû
a nezávislosti. Právû sem v roce 1970 pfii-
vezla ·v˘carka Agathe Burchová z USA
prvního dospûlého bílého ovãáka jmé-
nem Lobi a pozdûji i fenku Lilac a snaÏila
se doma zaloÏit chov tohoto rázu. Pfies
ve‰kerou snahu se jí to v‰ak nepodafiilo,
a tak se chovatelka po mnoha beznadûj-
n˘ch pokusech o to, aby bílí psi byli zapi-
sováni do plemenné knihy, se sv˘mi psí-
mi miláãky zklamanû vrátila do Ameriky. 
Skuteãn˘ chov ve ·v˘carsku zaãal aÏ
o více neÏ deset let pozdûji díky chova-
teli Epprechtovi a dal‰ím, ktefií zaloÏili
·v˘carskou spoleãnost pro bílé ovãáky.
ProtoÏe stafií chovatelé nûmeck˘ch ovãá-
kÛ nadále odmítali akceptovat existenci
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bílého rázu, museli se jeho pfiíznivci
chtû nechtû vydat samostatnou cestou.
Bílí ovãáci se zaãali od sv˘ch praotcÛ
odli‰ovat nejen barvou, ale i vzhledem
a povahou. Cestu k nim si nacházeli
nikoliv skalní „ovãáãkáfii“, ale spí‰e ti,
ktefií v nich vidûli atraktivního rodinné-
ho psa. Nebylo jich málo. A tak pod nej-
rÛznûj‰ími názvy: americko-kanadsk˘
bíl˘ ovãák, bíl˘ nûmeck˘ ovãák nebo bíl˘
americko-kanadsk˘ ovãák nastoupil „bû-
lásek“ vítûzné taÏení, jeÏ bylo nakonec
korunováno i oficiálním uznáním.
V roce 2002 byl zapsán do seznamu FCI
trochu pfiekvapivû pod názvem bíl˘ ‰v˘-
carsk˘ ovãák (berger blanc suisse). A od

té doby se tû‰í velkému zájmu kynolo-
gické i laické vefiejnosti a jeho chov se ve
vût‰inû evropsk˘ch zemí vãetnû na‰í
vlasti slibnû rozvíjí. 

Rychl˘ rozjezd u nás
K nám byl první zástupce staronového
plemene dovezen uÏ v roce 1992 díky
paní Hesové z Libnû, která se v‰ak chovu
dále nevûnovala. První vrh, pût pejskÛ
a tfii fenky, pfii‰el na svût o rok pozdûji
v chovatelské stanici Acabo Vûry Peckové,
která dovezla fenku z Maìarska. V roce
1993 byl v Praze zaloÏen Klub americko
-kanadského bílého ovãáka (po pfiejme-
nování plemene rovnûÏ pfiejmenován a to

na Klub bílého ovãáka).  Od tûch ãasÛ se
poãty i kvalita bílého ‰v˘carského ovãáka
u nás trvale zvy‰ují, chovatelé dovezli
z ciziny, zvlá‰tû z USA a z Kanady, dal‰í
chovná zvífiata. Velkou popularitu si
coby „rodinná“ obdoba nûmeckého ovãá-
ka získal i mezi obyãejn˘mi zájemci o psí-
ho kamaráda a spoleãníka. Bílému ‰v˘-
carskému ovãákovi se v âR podafiil
propracovat na 57. místo Ïebfiíãku ple-
men, poãet kaÏdoroãnû odchovan˘ch
jedincÛ s prÛkazem pÛvodu se blíÏí ke
dvûma stovkám. A to je na plemeno, kte-
ré oficiálnû existuje teprve ãtyfii roky
a pÛvodnû mûlo b˘t odsouzeno k zániku,
docela slu‰n˘ v˘kon! 

Stejn ,̆ a pfiece jin˘
MoÏná vás napadne: stály v‰echny ty hád-
ky za to? Bylo skuteãnû nutné trvat zrov-
na na bílém ovãákovi? Nemohli se pfiíz-
nivci plemene spokojit s ostatními
barvami a „dát pokoj“? Nebo nemohli
ustoupit pfiíznivci star˘ch barev a pfii-
jmout bílého ovãáka za svého jen jako
dal‰í barevnou varietu? 
Nehledû na to, Ïe ve‰kerá „kdyby“ jsou
v historii o‰idná, máme za to, Ïe v tomto
pfiípadû v‰echny ty hádky a spory nûjak˘
smysl skuteãnû mûly. Plemeno, které
vzniklo, totiÏ není jen barevnou obdobou
nûãeho, co zde jiÏ existuje, ale pfiedstavu-
je novou kvalitu. A to se cení. 
I kdyÏ je nûmeck˘ ovãák nejpopulárnûj-
‰ím psím plemenem na svûtû, stále je‰tû
je v oãích mnoha lidí prototypem vojen-
ského, policejního a tedy „zlého“ psa.
Nebudeme se tady dohadovat o správ-
nosti ãi nesprávnosti takového názoru,
pomineme dokonce i nesporn˘ fakt, Ïe
Ïádn˘ pes není od pfiírody „zl˘“a Ïe toto
kritérium se hodí spí‰e na ãlovûka. 
AÈ chceme, nebo nechceme, právû tako-
vou image nûmeck˘ ovãák u nezanedba-
telné ãásti populace má. Na druhé stranû
je neménû roz‰ífien˘ názor, Ïe právû toto
plemeno pfiedstavuje prototyp „opravdo-
vého“, „pofiádného“ psa se v‰ím v‰udy.
Jak z tohoto názorového stfietu ven? Bíl˘
‰v˘carsk˘ ovãák mÛÏe b˘t pro leckoho
fie‰ením. Jeho bûlostn˘ zevnûj‰ek vyvolá-
vá pozitivní dojem, na rozdíl od tmav˘ch
barev nebudí v lidech hrÛzu, ale sympa-
tie. Pfiívûtivému zevnûj‰ku se od poãátku
snaÏili vycházet vstfiíc i chovatelé. Ne‰lo
jim v prvé fiadû o uplatnûní jejich zvífiat
v ozbrojen˘ch sloÏkách ani o mimofiádné
v˘kony na poli sportovním (i kdyÏ ani ty
se nevyluãují). Jejich prioritou byl a je pfií-
jemn˘ rodinn˘ pes a spoleãník, bezpro-
blémov˘, skvûle ovladateln˘, s mírnou
povahou. Takov˘, kter˘ by mûl velkou
trpûlivost s dûtmi a nebyl jim nebezpeã-
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n˘, kter˘ by byl poslu‰n˘ a dal se dobfie
ovládat v‰emi ãleny rodiny. Kter˘ by
kolem sebe ne‰ífiil strach, ale veselí
a radost – aniÏ by se na potkání kamará-
dil s cizími lidmi. 

Spoleãník na 100 procent
Samozfiejmû krev není voda a mnohé
z povahy nûmeckého ovãáka v jeho bílém
synovci zbylo. I on je v‰estrannû nadan˘,
sportovnû zdatn˘, má skvûl˘ nos a je
schopn˘ podávat v˘borné v˘kony tfieba
coby pes lavinov˘ nebo záchranáfisk˘. Ale
nemusí. Pokud mu jeho majitel poskytne
dostatek pohybu a zábavy, pokud ho
nechá Ïít trvale po svém boku a nebude
ho zavírat na zahradu nebo do kotce
(protoÏe tento pes je mimofiádnû spole-
ãensk˘), bude spokojen i tak. 
Bílí ovãáci nemívají sklony k dominanci,
takÏe se pomûrnû snadno vychovávají
a cviãí a jsou dobfie ovladatelní. Úlohu
spoleãníka, pro kterou byli stvofieni, jsou
schopni plnit na 100 procent. Na druhé
stranû pravovûrného pfiíznivce tvrdého
sluÏebního v˘cviku by mohli zklamat. Uãí
se sice rychle, ale tvrdost pfii v˘cviku jim
je proti mysli. Obrana vût‰inou nepatfií
k jejich siln˘m stránkám, více neÏ z vá‰-
nivého zaujetí vût‰inou cviãí proto, aby
pánovi udûlali radost. Na vrcholn˘ch v˘-
cvikáfisk˘ch soutûÏích se s nimi také
nesetkáváme. Pfiesto mÛÏe b˘t na v˘sta-
vách zafiazen do tfiídy pracovní, pokud
úspû‰nû sloÏí zkou‰ky pro spoleãenská
nebo sluÏební plemena. 
Velmi dobfie se bílí ovãáci uplatÀují jako
záchranáfii a stále oblíbenûj‰ími se stávají
pfii canisterapii. I stafií a postiÏení lidé
vstfiícnûji reagují na svûtlou barvu a s po-

mocí bíl˘ch psích „andûlÛ“ dokáÏou sná-
ze pfiekonat pfiípadn˘ strach ze psÛ. UÏ
v roce 1996 byl také první bíl˘ ‰v˘carsk˘
ovãák vycviãen jako prÛvodce nevido-
m˘ch. Pro tuto úlohu se hodí nejen pro
svou klidnou, mírnou a vyrovnanou
povahu a ochotou uãit se a pomáhat, ale
je pro ni jakoby pfiedurãen i díky své bílé
barvû. Tu nejenom Ïe má vût‰ina z nás
spojenu právû s nevidom˘mi („bílá hÛl“,
kampaÀ na pomoc nevidom˘m „Bílá pas-
telka“), ale pro rozpoznávání je ideální
i pro samotné lidi, ktefií mají alespoÀ
zbytkov˘ zrak. 

âím se li‰í ?
UÏ jsme si fiekli, Ïe bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák
se od nûmeckého ovãáka odli‰uje kromû
zbarvení také povahou a to s postupem
ãasu stále v˘raznûji. Kromû toho jsou
zde v‰ak i rozdíly v exteriéru. Ve struã-
nosti by se dalo fiíci, Ïe bíl˘ ‰v˘carsk˘
ovãák má blíÏe k nûmeckému ovãákovi
starého typu. Má totiÏ rovn˘ hfibet, jen
velmi mírnû spáditou záì a ne tak v˘raz-
né zaúhlení konãetin. 
Dal‰í odli‰ností je existence dvou variet,
krátkosrsté a dlouhosrsté, které se jiÏ
nûjakou dobu na v˘stavách posuzují
samostatnû. Nejnápadnûj‰ím rozdílem
ov‰em stále zÛstává zbarvení, které by
mûlo b˘t skuteãnû ãistû bílé. Dosáhnout
toho v bûÏném kaÏdodenním Ïivotû
kupodivu není tak obtíÏné, jak by se na
první pohled u bílého psa zdálo. Srst bílé-
ho ovãáka má totiÏ samoãistící schopnost,
a i kdyÏ je pes od bláta, po zaschnutí
a vykartáãování se bílá barva i bez koupá-
ní obnoví. Pfied v˘stavou ov‰em vyÏaduje
péãi pfiece jen o nûco vût‰í. Les
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Standard plemene
ZEMù PÒVODU: ·v˘carsko
STANDARD FCI: ã. 347 z 18. 12. 2002
HLAVA: Velice u‰lechtilá, jasnû fiezaná
a v˘razná, mûla by b˘t ve správném
pomûru k tûlu, nemûla by pÛsobit
tûÏkopádnû. Tlama je dlouhá a silná,
pysky tuhé, suché a pfiilehlé. âelisti
mocnû vyvinuté, Ïádn˘ v˘razn˘ stop.
OâI: Stfiední velikosti, mandlového
tvaru, poloÏené lehce ‰ikmo
a nevystouplé. Barva má b˘t pokud
moÏno tmavá, v˘raz by mûl b˘t
pozorn ,̆ inteligentní a klidn .̆
U·I: Jsou vztyãené, dopfiedu 
otevfiené, vybíhající ve ‰piãku.
ZUBY: Silné zuby, celkem 42 (20
horních a 22 dolních zubÛ), jsou
mohutnû vyvinuty a tvofií nÛÏkov˘ skus.
âENICH: Má b˘t pokud moÏno 
tmav ,̆ mÛÏe v‰ak podle roãního 
období a podle klimatu 
vykazovat svûtlej‰í barvu.
HRUDNÍK: Dobfie utváfien ,̆ správná
hloubka, vyklenut˘ vpfied a mohutn .̆
TLAPY: Krátké, kompaktní, prsty 
dobfie zahnuté, vyklenuté tlapy, 
krátké drápy, tmavé jsou pfiedností.
KRK: Siln ,̆ svalnat ,̆ jasnû 
fiezan ,̆ pomûrnû dlouh ,̆ 
Ïádné volné záhyby, such .̆
ZÁë: Dlouhé pozvolna se 
svaÏující zadní partie.
H¤BET: Rovn ,̆ mohutnû 
vyvinut ,̆ od kohoutku aÏ po 
záì pomûrné krátk˘ a siln .̆
PÁNEVNÍ KONâETINY: ·iroké 
a s dobrou svalovinou, stehenní 
kost paralelní s lopatkou. 
Bérec paralelní s paÏní kostí.
OCAS: Svû‰en ,̆ lehce zahnut .̆
VARLATA: Musí b˘t obû 
sestouplá v ‰ourku.
CHOD: Charakteristická lehká,
dynamická a jistá chÛze.
KOHOUTEK: U fen v˘‰ka dosahuje 
56 aÏ 61 cm a u psÛ 61 aÏ 66 cm.
V toleranci je 1 cm.
BARVA: Je ãistû bílá bez skvrn.
SRST: Osrstûní je krátké, tvrdé
(krátkosrstá varianta) nebo stfiednû
dlouhé (dlouhosrstá varianta). Krycí
pesíky jsou dostateãnû husté. Na hlavû,
na pfiední stranû konãetin, 
na tlapách a na prstech jsou krátké. 
Na krku je del‰í a bohat‰í srst.
DKK: Pro uchovnûní – pes – DKK 1/1
a niÏ‰í, – fena – 2/2 a niÏ‰í.
KONTAKT: Klub bílého ovãáka, 
www.bily-ovcak.cz, jednatel: Roman
·atn ,̆ Îernov 199, 552 03 âeská
Skalice, satny@bily-ovcak. cz
poradce chovu: Vûra Pecková, 
¤ipská 872, 276 01, Mûlník,
peckova@bily-ovcak.cz
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