
Jak k tomu do‰lo? 
Psi byli v na‰í rodinû odjakÏiva. Moje
maminka chovala v minulosti kolie
a nyní jiÏ dvacet let chová velmi úspû‰nû
irské setry. Pokud bych pÛvodnû nebyd-
lela v paneláku, dalo by se fiíci, Ïe jsem
vyrostla „ve psí boudû“. Se setry jsem
zaÏila mnohé, pfiípravy na lovecké
zkou‰ky, hony, úspû‰né vystavování, ale
i tfieba samostatn˘ porod setfiích mimi-
nek pfied skoro dvaceti lety. Na‰e rodina
vÏdy v‰e podfiizovala psÛm a ani chvilku
nebyla bez nich.
PfiestoÏe velmi obdivuji lovecké psy
a setry s jejich inteligencí a noblesou, se
sv˘m Ïivotním stylem bych nezvládla
jejich nároky a temperament. Proto moje
volba po osamostatnûní nejprve padla na
ãivavy, které mi nadlouho naplnily Ïivot.
Chovám je patnáct let, ale to by byl
námût na úplnû jin˘ ãlánek. Pfied sedmi
lety jsme se s manÏelem pfiestûhovali na
venkov. A zcela samozfiejmû jsme chtûli
velkého psa, protoÏe oba milujeme stej-

n˘m dílem velké i malé psy, vlastnû
v‰echna zvífiata. Vûdûli jsme, Ïe to musí
b˘t pfiimûfienû velk˘ pes, ne obr, ne stfie-
ìák. Chtûli jsme hlídaãe, aby mohl b˘t
venku, ale i doma, pfiesto maximálnû
hodného a rozumného, nekonfliktního.
A ov‰em také krásného a u‰lechtilého,
protoÏe Ïivot se setfiími aristokraty mû
nauãil ctít krásu a vzne‰enost. Mûl b˘t
snadno ovladateln˘ a cviãiteln˘, se srstí
ani ne pfiíli‰ krátkou, ani pfiíli‰ bujnou.
A co bylo snad nejdÛleÏitûj‰í: trvali jsme

na psu, kter˘ by byl pfiátelsk˘ a za kaÏdé
situace naprosto nekonfliktní k na‰im
ãivavám. Jako malinkou a v podstatû
,,dûtinskou" podmínku jsme si pfiidali, Ïe
kdyÏ je ãivava pÛvodem z Mexika, i ná‰
velk˘ pes by mohl pocházet z nûjaké
zemû ,,za velkou louÏí“. Ale právû tato
zdánlivû malicherná podmínka nám zúÏi-
la v˘bûr a nakonec pomohla objevit ame-
ricko-kanadského bílého ovãáka (dnes po
uznání FCI se plemeno jmenuje bíl˘ ‰v˘-
carsk˘ ovãák). Na Internetu jsem na‰la
nejmenovanou americkou chovatelskou
stanici a strávila nad fotografiemi jejich
impozantních psÛ neskuteãnû mnoho
hodin, aÏ jsme oba s manÏelem pochopi-
li, Ïe to je ONO. Nespoãet fotek nádher-
n˘ch bíl˘ch psÛ s dûtmi, s mal˘mi zvífiaty,
s koãkami, ale i v roli ochráncÛ stád ãi ve
sluÏbû policie Plemeno schopné Ïít
v bytû, venku, ve mûstû, na venkovû,
v rodinû s mal˘mi dûtmi, se star‰ími lid-
mi, kdekoliv… 
A jak jste pfii‰la k prvnímu vlastnímu
bílému ovãákovi? Tehdy to u nás
nebylo ani zdaleka bûÏné plemeno... 
Ve zpravodaji klubu jsem nalezla inzerát
a zamluvila si poslední volnou fenku.
První náv‰tûva oné chovatelské stanice
byla úÏasná. Krásní pfiátel‰tí bílí psi, ‰tû-
Àátka okouzlující – bílé ‰tuclíky s ãern˘m
pigmentem, u‰lechtil˘m v˘razem uÏ od
narození a hlavnû neuvûfiiteln˘mi instink-
ty, které u mal˘ch plemen uÏ neb˘vají tak
zfietelné. Pfiipadalo mi, Ïe ‰tûÀátka bûlou-
‰Û jako by od samého poãátku vûdûla, co
od Ïivota chtûjí, a umûla si to také prosa-
dit. âasem jsme si tedy pfiivezli domÛ
na‰i první fenku Cassie. Aã ãivavy aktivnû
vystavuji, vystavovala i cviãila jsem i setry,
s bíl˘m ovãákem jsem nic podobného
v podstatû neplánovala. Chtûli jsme jen
velkého psa, hlídaãe, ale i parÈáka na v˘le-
ty, bez loveck˘ch ambicí a hlavnû hodné-
ho k ãivavám. JenÏe – Cassie uÏ v pÛl roce
na svodu upoutala pozornost. Byla nád-
herná. A tak nám to nedalo. Úspûchy ‰ly
rychle: CAJC, BOB, BIS na speciální v˘sta-
vû, dal‰í úspûchy, dal‰í vítûzství, nûkoli-
krát i ty nejvy‰‰í – BIG. Rychle a v nej-
krat‰ím moÏném ãase splnûn˘ junior
‰ampion, pak dospûl˘ ‰ampion ãesk˘, slo-
vensk˘, pak dokonce titul MISS Klubu
2003, kter˘ je udûlován Klubem bílého
ovãáka nejúspû‰nûj‰í fenû v˘stavní sezo-
ny… Krásná a povahovû skvûlá Cassie nás
bez v˘hrad pfiesvûdãila, Ïe právû jejímu
plemeni se budeme chtít plnû vûnovat. 
Jací jsou bílí ‰v˘car‰tí 
ovãáci povahovû? Li‰í se 
v˘raznû od nûmeck˘ch ovãákÛ?
Bíl˘ ovãák samozfiejmû vyvolává dojem, Ïe
je to jen ,,bíl˘ nûmeck˘ ovãák“, je zde i his-
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Zku‰enosti s bíl˘mi ‰v˘carsk˘mi ovãáky 

BÍLÁ nemoc
Dlouhá léta chovala Monika Drekslerová ãivavy. Potom
se víceménû náhodou dostala k bíl˘m ‰v˘carsk˘m
ovãákÛm. A vypukla u ní „bílá nemoc“. Dnes patfií
k na‰im nejznámûj‰ím chovatelÛm tohoto plemene. 

Dvû bílé
krásky
(Lotty
a Cassie) 

„Bílé nemoci“
podlehl i pan
Jifií  Dreksler
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torická spojitost. Nemám osobní zku‰e-
nosti s chovem nûmeckého ovãáka, ale
vím, Ïe nejen vzhled, ale i povaha „bûlou-
‰Û“ jsou v mnohém jiné. Bíl˘ ovãák nesne-
se dril, o kaÏdém povelu musí pfiem˘‰let,
v‰e musí dûlat z lásky k vám. Pokud vás
bude milovat, budete ho mít neustále
u sebe a neustále budete cítit jeho
pohled. Pokud bílého ovãáka zradíte,
zatrpkne. Bíl˘ ovãák je nesmírnû inteli-
gentní a velmi dlouho trvá, neÏ vyspûje.
Máloktefií bûlou‰i zaãnou hlídat uÏ v jed-
nom roce, vût‰inou k tomu dojde aÏ po
nûkolika letech, a u nûkter˘ch nikdy.
K na‰í „hlídací“ Cassie jsme si pofiídili
druhou bílou dámu. Ne‰lo to jinak, chyt-
li jsme se drápkem a také jsme vûdûli, Ïe
‰tûnû z perspektivního zahraniãního kry-
tí mÛÏe nepfiíli‰ roz‰ífienému plemeni jen
prospût. Ale nejen Ïe jsme mûli smÛlu
a na‰e druhá fenka chov neovlivní, ona
ani nehlídá. Jak by mohla, kdyÏ miluje
v‰echny lidi na celé zemûkouli a neexistu-
je ãlovûk, pfied kter˘m by nás chtûla varo-
vat, protoÏe v‰ichni mají ruce a ty mohou
hladit a dát nûco dobrého k snûdku. Mûli
jsem tedy dvû ovãandy, obû v˘stavnû
úspû‰né, ale jinak rozdílné jako den a noc,
Jekyll a Hyde. Cassie - pohyblivou, mr‰t-
nou, atletickou, sr‰ící temperamentem,
neunavitelnou, vûãnû aportující svÛj oblí-
ben˘ tenisák – a Lotku - klidnou, línou,
pfiehodnou, pfielaskavou, se snahou pou-
ze sehnat si nûco k snûdku ãi nûjaké to
lidské mládû na pomuchlování. Na jafie
loÀského roku k nám dorazila tfietí hol-
ãiãka, a ne ledajaká. Na‰e „vnouãátko“,
fenka White Beauty, po matce z na‰eho
chovu prodané do Estonska, kde svého
ãasu velmi úspû‰nû vládla ve v˘stavních

kruzích, po pejskovi z Ameriky, docesto-
vala k nám oklikou na‰e vlastní krev. 
Na co je tfieba dát si u tohoto
plemene nejvût‰í pozor?
U bíl˘ch ovãákÛ hraje klíãovou roli socia-
lizace. ·tûnû se musí socializovat jiÏ
v raném vûku, ‰tûÀata musí od poãátku
poznávat rÛzné podnûty, zvuky, musí b˘t
v neustálém kontaktu s lidmi. V dobû
nepfiítomnosti pou‰tím ‰tûÀatÛm jiÏ od
narození tlumenû rádio, aby si zvykala si
na lidsk˘ hlas, zmûny tónÛ i rÛznou into-
naci. Odlehl˘ dvorek a péãe omezená jen
na podané krmivo je trestuhodná u v‰ech
plemen, ale u bûlou‰Û to myslím platí
dvojnásob. Jsou to velmi inteligentní psi,
ktefií si své záÏitky nejen dlouho pamatu-
jí, ale jsou schopni je i analyzovat a zpra-
covávat v souvislostech. Chovatel musí
celou v˘chovu nastartovat, dal‰í je na
majiteli. Chce-li mít svého psa schopné-
ho následovat ho kamkoliv, musí jej také
v‰ude brát. Pes potfiebuje poznat mnoho
lidí, zvukÛ i pachÛ a rÛzn˘ch nenadál˘ch
situací. Své psy uãíme ,,dobrému chová-
ní“ pfiedev‰ím na v˘stavách, kde b˘vá
znaãn˘ hluk i koncentrace lidí, ale s mla-
d˘mi psy chodíme ãasto i na náv‰tûvy
k pfiátelÛm, do mûsta, tfieba i na trhy, na
ru‰né ulice nebo i do zoo, kde poznají
i pach jin˘ch zvífiat a potkají se s mnoha
cizími lidmi To, co se u bûlou‰kÛ zanedbá
v raném vûku, lze stûÏí napravit pozdûji.
Mnoho lidí po bílém ovãákovi
po‰ilhává, líbí se jim, ale mají
strach, Ïe atraktivní bílá barva 
bude nároãná na údrÏbu...
Samozfiejmû Ïe i my chovatelé jsme si
vûdomi toho, Ïe mnoho zájemcÛ mÛÏe
odrazovat nejen jeho dlouho vyzrávající
povaha, ale i barva. Tyto obavy jsou
oprávnûné jen zãásti. Bíl˘ ovãák je sice

pes svûtlé barvy, ale jeho srst patfií mezi
tzv. samoãistící. Já vím, to se fiíká o spous-
tû plemen, ale mohu odpfiísáhnout, Ïe
kdyÏ se veãer vrátím z procházky a mÛj
bíl˘ ovãák je zablácen˘, ráno bude opût
témûfi ãisÈounk˘. A pfiedesílám, Ïe nevû-
fiím na domácí ‰otky, ktefií by mi po
nocích psy ãistili! Bíl˘ ovãák nepotfiebuje
úpravu srsti, Ïádnou zvlá‰tní péãi, jen
sem tam proãesat hustou srst (nesmíme
ale zapomínat, Ïe plemeno existuje ve
dvou typech srsti – krátká a dlouhá, takÏe
péãe o dlouhosrstou varietu je pfiece jen
o nûco nároãnûj‰í). Pokud bílí ovãáci Ïijí
v ãistém prostfiedí a dostávají kvalitní
stravu, nejsou problémy. Pro v˘stavní
kondici je tfieba volit krmivo s pfiimûfie-
n˘m obsahem vitaminu A a bez pfiidané-
ho karotenu, protoÏe jeho pfiíli‰n˘m
mnoÏstvím mÛÏe srst získat mírnû

nahnûdl˘ nádech na zádech. Ale není to
pravidlem. Jsou jedinci, ktefií na mnoÏství
karotenu a betakarotenu ve stravû nerea-
gují nijak, a jsou takoví, kde se srst zabar-
ví a zbûlá zase aÏ po vysazení krmiva
s nadmírou karotenu. Je tfieba to indivi-
duálnû odzkou‰et, ale kaÏdopádnû je to
problém lehce fie‰iteln˘. V na‰em novém

Cassia Maya Elbigi a její ‰tûnû
Colorado Bohemia Mandiga
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Chovatelka
se ‰tûnûtem
na náv‰tûvû

v zoo

V˘stavní postoj
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domovû jsme narazili na nûco jiného:
dÛm se nalézá v oblasti, která je velmi
úrodná, ale je zde ,,ãervenozem“. A bohu-
Ïel ta dokázala na‰e doposud snûhobílé
holãiãky mírnû natónovat do rÛÏova.
MoÏná zajímavé, leã tfieba pro v˘stavy
nepfiijatelné. Budeme tedy muset tuto
zem z ,,jejich“, zahrady odstranit a navézt
hnûdou, která nebarví. TakÏe nejenÏe
jsme se v podstatû kvÛli bíl˘m ovãákÛm
hypotékou zadluÏili aÏ do dÛchodového
vûku (musíme mít pfiece velk˘ krásn˘
pozemek pro na‰e bílé krásky), ale je‰tû
k nám na jafie dorazí bagr a bude se
muset od‰krábnout o‰kliv˘ ãerven˘ ‰kra-
loup ãervené pÛdy
S ãím by mûl poãítat zájemce
o ‰tûnû? Jak si má vybírat?
A s jak˘m vûkem mÛÏe u svého
budoucího psího pfiítele poãítat? 
Zájemce o ‰tûÀátko bílého ovãáka by si
mûl pfiedev‰ím dobfie rozmyslet, zda je
schopen postarat se o pomûrnû velkého
psa, zda bude mít dostatek ãasu b˘t v je-
ho spoleãnosti, zda dokáÏe poskytnout
svému psu kvalitní krmivo a pfiimûfienou
zábavu ãi v˘cvik. Bílého ovãáka si podle
mého názoru pofiizují lidé s mimofiádnû
vyvinut˘m smyslem pro krásu a estetiku.
Je to pes nepfiehlédnuteln˘ a rozhodnû
se za ním na ulici otoãí laik i odborník.
Moji zájemci b˘vají pfiedev‰ím mlad‰í
lidé, ktefií chtûjí velkého psa jako spoleã-
níka, aÈ uÏ do bytu, ãi na zahradu. Chtûjí
hodného psa k dûtem, protoÏe dítû uÏ
v rodinû je nebo brzy bude. Chtûjí ,,hlí-
daãe", tedy psa, kter˘ za‰tûká a zaÏene,
ale ne ,,trhaãe", kter˘ zakousne a zne-
‰kodní. Chtûjí psa, kter˘ nepodlehl mód-
ním vlnám, tedy i jeho pofiizovací cena je
pfiijatelná, a chtûjí plemeno nezatíÏené
civilizaãními chorobami. Druh˘m typem
na‰ich zájemcÛ jsou rodiny, které jiÏ
v minulosti vlastnily nûmeckého ovãáka

a nyní chtûjí plemeno podobné, ale
s men‰ími nároky na v˘cvik a zamûstná-
ní. Bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák je pes uãenliv˘,
velmi pfiizpÛsobiv˘, a tak i zaãáteãník by
mûl b˘t schopen vychovat a vycviãit spo-
lehlivého a pfiíjemného spoleãníka celé
rodiny. Najdou se i majitelé, ktefií se sv˘-
mi bûlou‰i cviãí na vysoké úrovni,
dokonce Klub bílého ovãáka pofiádá
nyní jiÏ tradiãnû kaÏdoroãnû Mistrovství
klubu bílého ovãáka, kde úspû‰nû závo-
dí i pomûrnû mladí psovodi se sv˘mi
prvními psy. Také Klub pofiádá kaÏdo-
roãnû oblíben˘ v˘cvikovo - rodinn˘
tábor, kde na konci t˘dne je moÏno se
psem sloÏit zkou‰ku z v˘konu. Na loÀ-
ském tábofie si pfiítomnost mnoha bíl˘ch
„baby“ vynutila otevfiení malé psí ‰kolky,
kde si novopeãení majitelé mohli ujasnit

jak svého nového ãlena rodiny správnû
vychovávat. Klub bílého ovãáka dûlá pro
své ãleny mnohé a rozhodnû nikdo, kdo
se o radu ãi s prosbou o pomoc obrátí
na odborníky - chovatele v Klubu – nezÛ-
stane nevysly‰en. Klub na‰tûstí stále je‰-
tû sdruÏuje pfiedev‰ím opravdové milov-
níky a obdivovatele plemene.
Pomûr nabídky a poptávky ‰tûÀat je pfii-
mûfien˘. ·tûÀat nejsou odchovávány stov-
ky, ale pfiibliÏnû tolik, kolik je schopno
najít zájemce. Bíl˘ ovãák je pfiedev‰ím
spoleãensk˘ pes. Musíme tedy hledat
chovatele, u kterého máme záruku, Ïe
jeho ‰tûÀata pro‰la dobrou v˘chovou,
dostala správnou péãi, a Ïe ‰tûnû vyrostlo
v láskyplném prostfiedí, se správn˘m vzta-
hem k lidem. Já sama fiíkám, Ïe do oka si
musíte padnout nejen se ‰tûnûtem, ale
i chovatelem. Sympatie musí b˘t na obou
stranách. Chovatel vám pfiece svûfiuje
,,své dítû“ - vy budete patfiit do jeho „ro-
diny“, a pokud byste si z jakéhokoliv
dÛvodu nedÛvûfiovali, bylo by to ‰patné.
Bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák je plemenem vcelku
zdrav˘m a pomûrnû dlouhovûk˘m, doÏívá
se prÛmûrnû okolo 12 let.
Kolik ‰tûÀat roãnû se u nás pfiibliÏnû
narodí? Jak velké b˘vají vrhy? 
Momentálnû je v âR zapsáno nûco okolo
1850 jedincÛ. V poslední tfiech letech se
narodí roãnû okolo 25 vrhÛ a feny mívají
prÛmûrnû 6 ‰tûÀat ve vrhu. Feny jsou
vyslovenû dobré matky a ‰tûÀata nemají
Ïádné zvlá‰tní nároky na odchov. 
Klub samozfiejmû dohlíÏí fiízen˘m cho-
vem na zdraví populace pomûrnû pfiísn˘-
mi bonitaãními pravidly, zejména sledu-
je DKK. Bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák není
plemenem, které by bylo zcela bez toho-
to zdravotního problému, ale nepatfií ani
k tûm v˘raznû postiÏen˘m. Feny s DKK
2/1 nebo 2/2 mohou b˘t kryty jen nega-
tivními psy a takováto fena smí mít vrh
jen jednou za dva roky. Velmi zodpovûd-
ná práce leÏí na bedrech poradkynû cho-
vu. Je nutno sledovat zdraví jedincÛ
a volit rozumná spojení, která mají 
smysl i pro dal‰í generace. 
TakÏe závûr je asi více neÏ jasn˘:
nemûnili byste. Nebo se m˘lím?
Vzhled, povaha a jedineãnost bílého ‰v˘-
carského ovãáka, nevelké nároky na péãi,
snadná v˘chova i v˘cvik a nekonfliktnost
za kaÏdé situace ho pfiímo pfiedurãují do
role rodinného psa.  Bezproblémové sou-
Ïití s ním, se v‰emi na‰imi zvífiaty vãetnû
koãek, jeho „oboustranná“ vnitfiní i vnûj‰í
krása jsou zárukou, Ïe se z „bílé nemoci“
hned tak nevyléãíme. 

S Monikou Drekslerovou na dálku 
rozmlouvala Lea Smrãková
www.mandiga.4 tlapky.com
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Bílí ovãáci jsou krásní 
(fena Little Miss Miraja)

·tûÀata se
seznamují
s okolím
domu
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