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Český strakatý pes

Pro plemeno
je typick˘
bystr˘,
pfiitom v‰ak
mírn˘ v˘raz
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ak za prvé: celá fiada dnes v‰eobec-
nû uznávan˘ch a roz‰ífien˘ch ple-
men vznikla v pomûrnû nedávné

dobû cílen˘m kfiíÏením jiÏ existujících
plemen nebo typÛ. PfiipomeÀme tfieba
hovawarta, ãerného teriéra nebo eurasie-
ra. A co se „vofií‰kovitosti“ t˘ãe? Pfied
vznikem organizované kynologie byli vût-
‰ími nebo men‰ími „vofií‰ky“ v podstatû
v‰ichni psi.

Typick˘ pro ãesk˘ venkov
Na mnoha územích také existovali právû
pro danou oblast typické rázy domácích
vesnick˘ch psÛ, jeÏ vznikaly víceménû
samovolnû a jichÏ se teprve pozdûji ujali
kynologové a vytvofiili z nich skuteãná
plemena. T̆ ká se to namátkou tfieba
evropsk˘ch pinãÛ a ‰picÛ.
Za to, Ïe pro ná‰ venkov b˘vali v minu-
losti typiãtí právû takoví stfiednû velcí
trojbarevní psi, jejichÏ typ dnes ztûlesÀu-
je ãesk˘ strakat˘ pes, se rozhodnû nemu-
síme stydût. Naopak: mûli bychom si jich
váÏit jako cenného kulturního dûdictví.
Bez ohledu na to, Ïe moderní ãesk˘ stra-
kat˘ pes byl vytvofien umûle znám˘m ães-
k˘m kynologem Franti‰kem Horákem.

Jak to v‰echno zaãalo
Je to známá historie, ale pfiesto neu‰kodí
si ji ve struãnosti zopakovat: v padesát˘ch
letech minulého století se na‰e zemû ze
znám˘ch pfiíãin dostala do znaãné mezi-
národní izolace. Zatímco v západoevrop-
sk˘ch zemích v˘zkumné vûdecké ústavy,
pokud potfiebovaly ke své práci psy, vyu-
Ïívaly povût‰inou osvûdãené bígly, u nás
se k pokusÛm uÏívala zvífiata, která byla
zrovna k mání, ãasto zcela náhodnû
odchycená na ulici nebo zachycená
v útulcích. Pro stát to bylo pohodlné
a levné, a co hlavního: toto fie‰ení si neÏá-
dalo pfiísun nedostatkov˘ch deviz. Zato
vûdci si mohli zoufat: na základû tak
nesourodého materiálu, navíc ãasto
nevratnû poznamenaného Ïivotem na
ulici, bylo tûÏké dospût k jednoznaãn˘m
a o nûãem vypovídajícím v˘sledkÛm. 
Fyziologick˘ ústav âSAV mûl to ‰tûstí, Ïe
jeho zamûstnancem byl znám˘ ãesk˘
kynolog a ‰lechtitel Franti‰ek Horák, mj.
i tvÛrce ãeského teriéra. Ten se ochotnû
ujal nelehkého úkolu vy‰lechtit pÛvodní-
ho ãeského psa vhodného pro v˘zkumné
úãely. V roce 1954 zkfiíÏil tfiíbarevného
strakatého psa stfiední velikosti Mí‰u

s v˘raznû vût‰í vlko‰edou kfiíÏenou ovãaã-
kou Rigou. Jen dvû ‰tûÀátka byla poÏado-
vaného typu, stfiední velikosti a trojbarev-
ného zbarvení. ProtoÏe se jednalo o pár,
byli bratr se sestrou zkfiíÏeni a v roce 1956
dali vrh devíti tfiíbarevn˘ch a teãkovan˘ch
‰tûÀat. Pozdûji bylo vytvofieno nûkolik
samostatn˘ch, na sobû nezávisl˘ch linií.
Do jedné z nich byl zapojen i nûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi, jenÏ do chovu vnesl vlo-
hy pro hnûdé zbarvení. Lze fiíci, Ïe ‰lech-
tûní pfiineslo k˘Ïené ovoce: psy vyrovna-
ného vzhledu i povahy, mírné
a nenároãné. „Bonusem“ navíc bylo atrak-
tivní tfiíbarevné strakaté zbarvení, které
se tvÛrci plemene zfiejmû zalíbilo natolik,

Ïe ho zaãal ‰lechtitelsky podporovat – aã
z ãistû uÏitkového hlediska nemohlo hrát
Ïádnou roli. Po svém otci dostalo nové
plemeno jméno: HorákÛv laboratorní
pes. Úãelu, pro nûjÏ bylo stvofieno, pocti-
vû slouÏilo témûfi tfii desítky let. Na
Horákov˘ch psech byly provádûny první
transplantace ledvin u nás, vyuÏívali se
pro pokusy farmakologické i genetické. 

Z laboratofií do svûta
K historické události, kdy Horákovi psi
poprvé opustili brány Fyziologického
ústavu, aby se pfiedstavili ‰iroké vefiejnos-
ti, do‰lo v srpnu roku 1961 na v˘stavû
psÛ v praÏské Chuchli. Byl také schválen
jejich standard. Skuteãné vykroãení
z laboratofií do svûta se v‰ak uskuteãnilo
aÏ mnohem pozdûji, poãátkem osmdesá-
t˘ch letech minulého století. V ústavu byl
ukonãen v˘zkumn˘ program Ïádající si
psy, ktefií tak náhle pfii‰li o své uplatnûní.
Mohli b˘t tudíÏ nabídnuti soukrom˘m
chovatelÛm. Zdálo se, Ïe psi, ktefií se tfii-
cet let - byÈ nedobrovolnû - obûtovali ve
prospûch lidstva, se koneãnû doãkají nor-
málního psího Ïivota a coby plemeno
samostatné existence. 

Nevdûk svûtem vládne
BohuÏel to tak úplnû nevy‰lo. Mnozí
ústavní psi uÏ byli stafií, majitelé dal‰ích
nemûli praÏádn˘ zájem o cílen˘ chov, tak-
Ïe jejich psi ãasem uhynuli bez potom-

SVùT PSÒ 3/07 61

PLEMENA PSÒ 
Fo

to
 M

ar
tin

 S
m

rã
ek

âeská neuznaná plemena 

Málokteré jiné plemeno bylo a je nuceno tak ãasto obhajovat své právo na
holou existenci jako ãesk˘ strakat˘ pes. Nejãastûji mu b˘vá pfiedhazován 
jeho pÛvod a vzhled: pr˘ se jedná o kfiíÏence se vzhledem „podvraÈáka“, 
jak˘ch najdeme tucet na kaÏdé vesnici. Ono to ale zdaleka tak jasné není. 

T

âesk˘
strakat˘ pes
je stfiední
velikosti,
mírnû
obdélníko-
vého rámce

Hlava je klínovitá
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stva. Nûktefií ze psÛ ãasto mûnili pány
a bûhem tûchto transakcí se ztrácely prÛ-
kazy pÛvodu i kontakty na nové majitele.
Do chovu tak nakonec byl zapojen jen
zlomek z pÛvodního poãtu ãtyfiiceti psÛ. 
Poãáteãní zájem vefiejnosti o nové pleme-
no, teì uÏ oficiálnû zvané ãesk˘ strakat˘
pes, vystfiídala lhostejnost. Chov byl navíc
stíhán zãásti smÛlou, zãásti neblah˘m
dûdictvím po ústavních psech v podobû
pomûrnû ãasto se vyskytující epilepsie.
K dispozici nakonec zÛstal jen nepatrn˘
zbytek z pÛvodního genofondu plemene.
V roce 1989 bylo do plemenné knihy
zapsáno jedno jediné a na nûkolik let
poslední ‰tûnû. Zdálo se, Ïe ãeskému stra-
káãovi zvoní hrana. 

Sedm stateãn˘ch 
Teprve po sametové revoluci, poãátkem
devadesát˘ch let, se zformovala zpoãátku
jen malá skupinka nad‰encÛ, ktefií se roz-
hodli chov ãesk˘ch strakat˘ch psÛ
pozvednout z popela. Podafiilo se dát
dohromady pouh˘ch sedm strakat˘ch
psÛ, roztrou‰en˘ch po celé republice.
VyuÏili psÛ Ara Stfiíbfieck˘ rybník, Cara
Vodûradsk˘ háj a Artise z Nadûjného cho-
vu s prÛkazem pÛvodu a potom feny
Peggy, Cilky a Betiny bez prÛkazu pÛvo-
du. Zpoãátku to vypadalo hodnû bezna-
dûjnû, ale nakonec se stalo zdánlivû
nemoÏné: nûkolik posledních mohykánÛ
se stalo základem znovuzrození plemene.
V roce 1993 se podafiilo odchovat po
dlouhé dobû první dva vrhy. 
A dnes, na poãátku nového tisíciletí, se
zdá, Ïe „strakáãi“ mají to nejhor‰í za
sebou. Chovu se aktivnû vûnuje kolem
dvaceti chovatelsk˘ch stanic. Poãty vrhÛ

se stabilnû udrÏují nad deset a mají více-
ménû vzestupnou tendenci (v roce 2001 –
9 vrhÛ, v roce 2003 – 12 vrhÛ, v roce 2005
– 15 vrhÛ, vloni 13 vrhÛ). S ãesk˘mi stra-
kat˘mi psy se stále ãastûji setkáváme na
v˘stavách, v roce 2005 se psu Aragornovi
ze ÎiÏkova dvora podafiilo získat prestiÏ-
ní titul ·ampion ‰ampionÛ v kategorii
neunan˘ch plemen. 
Chovatelé, majitelé a pfiíznivci ãeského
strakatého psa jsou sdruÏeni v samostat-
né sekci Klubu chovatelÛ málopoãetn˘ch
plemen psÛ (KCHMPP), ãlena âeskomo-
ravské kynologické unie. Náplní ãinnosti
klubu je vytvofiení zdravé a kvalitní popu-
lace s cílem v budoucnu prosadit mezi-
národní uznání plemene.

Proã strakáãe?
A jsme zase na zaãátku. Proã by si mûl
nûkdo pofiizovat právû strakáãe, kdyÏ
existuje tolik líbivûj‰ích, modernûj‰ích
a cizokrajnûj‰ích plemen psÛ? Pone-
cháme-li stranou otázku patriotismu
(i kdyÏ na zdravû chápaném vlastenectví

není vÛbec nic ‰patného, a pokud se
nûkdo rozhodne prezentovat ho volbou
pÛvodního ãeského plemene, lze mu jen
drÏet palce), stále toho zb˘vá je‰tû dost,
co mÛÏe ãesk˘ strakat˘ pes nabídnout. 
Je to po v‰ech stránkách pes, jak má b˘t:
pozorn˘, bystr˘, nekomplikovan˘, stfied-
nû temperamentní, otuÏil˘, skromn˘
a nenároãn˘. Vzhledem ke své minulosti
laboratorního psa je také velmi mírn˘,
sná‰enliv˘ a nekonfliktní. Nepere se,
nesnaÏí se prosadit na úkor nûkoho jiné-
ho. MÛÏe b˘t ubytován kdekoliv a dûlat
(témûfi) cokoliv. To, co se odnepamûti tra-
duje o „pravém ãeském vofií‰kovi“, totiÏ
povûstná chytrost a uãenlivost – o nûm
platí v mífie vrchovaté.
MoÏná vás napadne: a proã si v tom pfií-
padû nepofiídit bez finanãních nákladÛ
(i kdyÏ ani ãesk˘ strakat˘ pes nepatfií
k plemenÛm finanãnû nároãn˘m na pofií-
zení) rovnou toho vofií‰ka? Odpovûì je
jednoduchá: protoÏe strakáã by mûl pfied-
stavovat koncentraci toho nejlep‰ího, co
vofií‰ci nabízejí, a to v konstantní, ustále-
né, a tudíÏ do znaãné míry pfiedvídatelné
podobû. Nemûlo by se vám stát, Ïe se
z nûho vyloupne ustra‰ená krátkonoÏka,
nebo naopak agresivní jedinec zvící
nûmeckého ovãáka – to v‰echno se u kfií-
ÏencÛ nedá pfiedem vylouãit. Chov stra-
káãÛ v sobû spojuje v˘hody drÏení vofií‰-
kÛ a ãistokrevn˘ch psÛ: jsou stejnû
odolní, skromní a nenároãní jako ti první,
ale pfiitom s nimi mÛÏete na v˘stavy, spo-
lupracovat s ostatními nad‰enci v rámci
klubu a vûnovat se chovu jako s kaÏd˘m
jin˘m uznan˘m plemenem. 
Také pro chovatele sk˘tá chov strakáãe
‰iroké moÏnosti uplatnûní, v nûãem
dokonce vût‰í neÏ nabízejí jiná, star‰í
a ustálenûj‰í plemena. Zvlá‰tû spokojeni
budou lidé, ktefií se rádi podílejí na vytvá-
fiení nûãeho nového a baví je b˘t „pfiímo
u zdroje“. Odpadne také sloÏité shánûní
nepfiíbuzn˘ch jedincÛ v cizinû, protoÏe
v‰echno, co budete potfiebovat ohlednû
strakáãÛ, nenaleznete nikde jinde neÏ
doma. âesk˘ strakat˘ pes prozatím
nepatfií k mezinárodnû uznan˘m pleme-
nÛm, coÏ je na jedné stranû nev˘hoda, ale
na druhé stranû i velká chovatelská v˘zva. 
Nechci b˘t fale‰n˘m prorokem, ale fiekla
bych, Ïe ãas strakáãÛ teprve pfiijde.
Dne‰ní doba není naklonûna kynologic-
k˘m v˘stfielkÛm, mnohem víc pfieje zdán-
livû obyãejn˘m, ponûkud „vofií‰kovsky“
vyhlíÏejícím plemenÛm – pfiipomeÀme
vítûzné taÏení Russellov˘ch teriérÛ nebo
pfiedtím border kolií. Pfiála bych jim to.
A to nejen proto, Ïe jsme jim jako lidé za
to, co pro nás udûlali, je‰tû hodnû dluÏni.

Lea Smrãková
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„Chov strakáčů
v sobě v mnohém
spojuje výhody
držení voříšků

a čistokrevných
psů.“

Typické ãerno-Ïluto
-bílé zbarvení
s ãern˘m nosem 
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