
aarloos je plemenem v FCI
uznan˘m a pomûrnû mlad˘m,
i kdyÏ ve srovnání s ãeskoslo-

vensk˘m vlãákem o 20 let star‰ím. Pan
Leendert Saarloos, velk˘ milovník pfií-
rody, zkfiíÏením psa a vlka vy‰lechtil
„pfiírodního psa“.

„POLITIKA“ ZEMù PÒVODU 
KdyÏ jsem kontaktovala holandsk˘ klub
Saarloosova vlãáka a vyjádfiila váÏn˘ zá-
jem o jedince tohoto plemene, narazila
jsem na neãekanou pfiekáÏku v podobû
„politiky chovu“. Klub mi odpovûdûl, Ïe
nemá zájem vyváÏet ‰tûÀata ze zemû.
Musím podotknout, Ïe v mém snaÏení mi
byla nápomocna sestfienice Ïijící v Ni-

zozemí, která má tamní obãanství. Ale ani
to nepomohlo. Po saarloosech jsem v‰ak
pokukovala i nadále.
Zaãátkem roku 2006 jsem zjistila, Ïe byl

dovezen první saarloos do âech. Dlou-
holetá chovatelka ãeskoslovensk˘ch vlãá-
kÛ ing. M. Soukupová si z Finska dovezla
krásné ‰tûnû saarloose – fenku Iris. Za
chovatelkou jsme se rozjeli a tím se nám
koneãnû otevfiela cesta k „vlkÛm“. Dostala
jsem kontakt a pak uÏ nastalo intenzivní
dopisování po Internetu. Ani tentokrát to
nebylo lehké, nastala „lustrace“ mojí oso-
by a podmínek pro chov saarloosÛ. Fin-
ská chovatelka nakonec usoudila, Ïe jsem
„vhodná“, a dala mi vybrat ze dvou tfiímû-
síãních feneãek a patnáctimûsíãního psa.
Od toho mû ov‰em sama chovatelka zra-
zovala. Waldo uÏ jednu paniãku mûl,
cestoval aÏ za mofie do Texasu, kde na‰el
domov u nové majitelky – veterináfiky.
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O bláznovství, zodpovûdnosti a vlcích ve psí kÛÏi 

Zkušenost se Saarloosovými vlčáky
O Saarloosov˘ch vlãácích jsem se poprvé doãetla v roce 1996. Jedná se o plemeno
pÛvodem z Holandska, kde si je, jak jsem se mûla brzy pfiesvûdãit, náleÏitû hledí a stfieÏí. 

S

Saarloosovi
vlãáci nemusí
b˘t jen ‰edí.
BûÏná je
i hnûdá barva
„suchého
listí“

Celá smeãka „vlkÛ“ 
pohromadû pfii odpoãinku
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I NZERCE

BohuÏel si nezvykl na nového pána, pfií-
tele majitelky, a tak cestoval zpût do
Finska. Chovatelka mû varovala, Ïe Waldo
si nejspí‰ ani u nás nikdy nezvykne
a nebude vhodn˘ na v˘stavy. Pfiesto jsme
se rozhodli, Ïe si vezmeme v‰echny tfii
psy. Chovatelka nakonec svolila s pod-
mínkou, Ïe je osobnû pfiiveze autem.

T¤I NAJEDNOU
Paní Soukupová, majitelka Iris, konstato-
vala, Ïe vzít si tfii saarloose najednou je
bláznovství. A o tom bych chtûla napsat,
o bláznovství, zodpovûdnosti, o vlcích
v psí kÛÏi nebo o psech s vlãím srdcem.
Jednoho rána v kvûtnu 2006 nám chova-
telka Susky Turkila pfiivezla tfii tolik oãe-
kávané saarloose: dvû ãtyfimûsíãní holky
Kiss a Hany a jejich po otci pokrevního
bratra, patnáctimûsíãního Walda. Fenky
mûly barvu vlko‰edou a hnûdou, pes ãer-
venou. Na pfiíjezd jsme se nachystali
a koupili jsme dva nové kotce. Na zahra-
dû mûla jiÏ domov na‰e smeãka bíl˘ch
ovãákÛ. „Vlci“ se po pfiíjezdu chovali pfiá-
telsky, dali jsme je do kotcÛ, kde mûli
pfiipravenou vodu a granule, na které
byli podle chovatelky zvyklí. Pfiipravené
krmení hltavû seÏrali, v prvotním chová-

ní nebyl Ïádn˘ problém. Chovatelka
u nás zÛstala je‰tû deset dní. SnaÏili jsme
se její pfiítomnosti vyuÏít a získat co nej-
více informací o chování a chovu tûchto
psÛ. Neustále nám kladla na srdce, Ïe
nemáme saarloose dlouho pou‰tût volnû
na zahradu, na procházky Ïe máme cho-
dit pouze na stahovacím fietízku, pou‰tût

je aÏ po pÛl roce apod. Dal‰í rada znûla,
abychom byli neustále ve stfiehu, pokud
budeme se psy manipulovat v kotcích.
Jsou pr˘ velice chytfií a rychlí, pokud by
utekli, byl by to velk˘ problém. Byl nám
doporuãen co moÏná nejãastûj‰í kontakt
se psy, jinak se pr˘ uzavírají do sebe
a jejich plachost se stává dominantní.
Také nám bylo mnohokrát kladeno na
srdce, Ïe saarloos nemÛÏe b˘t chován
v bytû. ProtoÏe jsme se psy spoleãnû ãas-
to sedávali venku, finská chovatelka si
velmi pochvalovala pfiátelské chování
bíl˘ch ovãákÛ a upozorÀovala nás, Ïe
saarloos nikdy nebude jako oni.
Abych pravdu fiekla, nûkdy jsme mûli
pocit, Ïe v‰echna ta varování jsou trochu
pfiehnaná.

SOCIALIZACE JE ZÁKLAD
KdyÏ jsme se rozlouãili, zaãala jsem se
chovat k nov˘m ãlenÛm smeãky jako
k ostatním. Pou‰tûla jsem je na zahradu
a potom je vÏdy pracnû odchytávala
a odvádûla do kotcÛ. Zaãali jsme je brát
s ostatními psy na vodítku ven. Byli bázli-
ví, zdrÏenliví a nepouãitelní. Nûkolikrát
opakovaná dobrá zku‰enost a nic. ¤ekli
jsme si, Ïe to chce spoustu ãasu, obrnit se

SVùT PSÒ 7/07 45

NA VLASTNÍ KÒÎI

y

V pfiírodním terénu jsou ve svém Ïivlu.
Trocha ‰píny jim rozhodnû nevadí...
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trpûlivostí a pamlsky. Musím se zmínit
o tom, Ïe ‰tûÀata saarloose, stejnû jakoÏ
i ‰tûÀata ãeskoslovenského vlãáka, se ode-
bírají od fen jiÏ v útlém vûku (5 aÏ 7 t˘d-
nÛ). Brzká socializace ‰tûÀat je u tohoto
plemene obzvlá‰È dÛleÏitá. K nám se
bohuÏel dostali jiÏ mnohem star‰í, coÏ
zaãlenûní do nové rodiny zkomplikovalo. 
Chodili jsme na procházky, psy jsme neu-
stále hladili, kartáãovali, uãili jezdit
autem, brali do lesoparku a do mûsta.
Jedna z fen nedûlala pokroky Ïádné,
nezvykla si ani na jednoho ãlena rodiny.
Já a moje jedenáctiletá dcera jsme se tolik
snaÏily, v‰e bylo marné. Nedala se pohla-
dit, chytit ani pfiivolat, nenauãila se ani
chodit na vodítku. 

NÁMAHA SE VYPLATILA
Odmûnou za v‰echnu tu práci a snahu
byla pfiedev‰ím moÏnost pozorovat tyto
psy a jejich naprostou disciplínu ve smeã-
ce. Jejich hrátky, vnímání hierarchie
smeãky a pohyby jsou ryze vlãí. Jsou veli-
ce ti‰í, ne‰tûkají, jen jak˘msi houkáním

vítají. Postupem ãasu zaãali b˘t Kiss
a Waldo velmi milí a pfiítulní, ale jen
k rodinû a k lidem, ktefií s nimi jsou ãasto
v kontaktu. Ostatním lidem se vyh˘bají,
a jen pokud nemají moÏnost prchnout,
nechají se pohladit. Po velké trpûlivé prá-
ci se psy jsme v létû vyrazili s bíl˘mi ovãá-
ky a saarloosy na v˘stavy. Cestu vÏdy ti‰e
a bez problémÛ protrpûli. Na v˘stavû se
chovali pfiekvapivû, byli trpûliví a klidní.
âas utíká. Kiss a Waldo stále dûlají pokro-
ky. Zvládli vodítko, pfiivolání, sednutí na
povel. Nastal ale dal‰í problém. V prÛbû-
hu pfiivykání na nové prostfiedí jsme
„vlky“ zaãali nechávat vût‰í ãást dne pu‰-
tûné na na‰em velkém pozemku spolu
ostatními psy. Po nûjakém ãase v‰ak zaãa-
li mít zájem o to, co je za plotem. Nebyla
to klasická snaha utéct, jen se podívat,
jaké je to u sousedÛ, kdyÏ se nûkdo náho-
dou objevil venku, „‰up“ honem domÛ.

ZMA¤EN¯ ÎIVOT
Haniãka si v‰ak nezvykla, vystaãila si se
smeãkou. Nepomohlo, Ïe jsme ji zavírali
samostatnû a nutili ji spoustu ãasu trávit
jen s námi. Nakonec jsme to vzdali
a smífiili se s tím, Ïe Ïivot stráví na po-
zemku – zahradû. BohuÏel ani to nepo-
mohlo, a Haniãka nedopadla dobfie 
– bohuÏel  uÏ neÏije. Dnes uÏ to vím:
ano, bylo to bláznovství pofiídit si tfii
saarloose najednou. Nebyli jsme na chov
saarloosÛ dostateãnû pfiipraveni. Pfiesto
v‰ak nelituji niãeho,  jen jednoho pfied-
ãasnû ukonãeného psího Ïivota.

JINÍ NEÎ OSTATNÍ
MÛj ãlánek asi nevyzní moc optimisticky,
ale ráda bych, aby kaÏd˘, kdo se rozhod-
ne pofiídit si tyto psy, vûdûl nûkolik zásad-
ních vûcí. Saarloose by si mûl pfievzít v co
nejútlej‰ím vûku. Je to pes, kter˘ se abso-
lutnû nehodí do bytu. Saarloos nosí
a kou‰e v‰e, co najde. Cokoli odloÏíte,
ukradne a rozkou‰e. Dokonce i na pro-
cházce sebere hadr ãi papír leÏící na zemi.
A nejde jen o ‰tûnûcí vûk. Saarloosové
hrabou a to v‰ude. SnaÏí se roz‰ifiovat si
své teritorium. Z toho vypl˘vá, Ïe pro
saarloose musíte mít pfiipraven˘ velk˘
v˘bûh s pevnou podezdívkou a dostateã-
nû vysok˘m plotem. V̆ bûh, kde budou
zaruãenû hrabat a okusovat boudu,
pokud tam nebudou mít dostatek „hra-
ãek“, tfieba dfieva na hraní. Pfii v˘chovû se
musíte obrnit trpûlivostí, láskou a pamls-
ky. Saarloos takfika ne‰tûká a nehlídá. Je
fakt, Ïe vzezfiení a typick˘ postoj vlka
budí u lidí pfiirozen˘ respekt. Je to pes do
pfiírody. V Ïádném pfiípadû to není pes na
v˘cvik. Saarloosové jsou velmi chytfií, ale
vÛãi cizím lidem pfiirozenû bázliví. Za tak-

fika rok se u tfiech na‰ich saarloosÛ neob-
jevila sebemen‰í agresivita a to ani v situ-
acích, kdy byli velice vydû‰eni a zahnáni
jak se fiíká do rohu. Jsou silnû smeãkoví.
Nemají problém se psy, neperou se, ale
svojí rychlou a divokou hrou mohou
v ostatních psech vyvolávat nervozitu. Po
zku‰enostech si troufám s jistotou fiíci, Ïe
se saarloos nedá chovat ve spoleãnosti
ostatních domácích zvífiat, jako jsou sle-
pice, koãky atd. na „jednom dvofie“. Dûti
má rád, ale pozor, k men‰ím dûtem by se
mohl chovat jako ke ‰tûÀatÛm, tedy tahat
je za obleãení a hrát si s nimi, jako by pat-
fiily ke smeãce. Za na‰imi dûtmi chodí,
okukují je a nejmlad‰í (4 roky) obãas
chytnou na zadeãku za tepláky, coÏ je pro
nû pfiirozené smeãkové chování. 
Pokud si získáte jejich dÛvûru, nechají si
od vás líbit v‰e. KdyÏ se chováte jinak,
spûcháte, chcete po nich nûco jinak neÏ

obvykle, zaãnou se chovat pfiesnû jako vy
- rovnûÏ jinak neÏ obvykle. Jsou velmi cit-
liví, jejich povaha je takfika melancholic-
ká. Nemají rádi cestování autem, ale
pokud uÏ musí jet, sná‰ejí to klidnû a ti‰e.
MoÏná vás napadne, na co a pro koho je
takov˘ pes vhodn˘. Urãitû pro vyrovna-
ného, trpûlivého ãlovûka. Saarloos se
hodí pro milovníka pfiírody, kter˘ má rád
pfiirozené a nespoutané chování zvífiat.
Pro toho, kdo utíká pfied ruchem velko-
mûst, nevyÏaduje od psa bezmeznou
oddanost a poslu‰nost. Pokud máte
dostateãn˘ prostor, ãas a trpûlivost,
najdete v saarloosovi krásného nespou-
taného spoleãníka. Na‰i saarloosové
nemají nejmen‰í tendenci od nás utíkat,
i kdyÏ mají obrovskou radost z pohybu
a vody. SnaÏila jsem se v tomto ãlánku co
nejpravdivûji popsat povahu Saarloosova
vlãáka tak, jak jsem ji bûhem na‰eho
zatím krátkého, ale intenzivního souÏití
poznala. Asi jsem uÏ pochopila, proã cho-
vatelé ze zemû tulipánÛ tolik stfieÏí své
národní plemeno. Chtûjí zachovat v srdci
saarloosse i v jeho vzezfiení kus divokého
vlka, kter˘ v nûm zatím stále je. 

Jana Novotná
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I kdyÏ neradi, zvládnou pobyt
a pfiedvádûní i na v˘stavû

O bláznovství, zodpovûdnosti a vlcích ve psí kÛÏi 

„Vlci“
v pfiírodû

Mají velkou potfiebu pohybu
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