
PROBLÉMY SE ·ELTIÍ
Moje kamarádka, které je 10 let, dostala
k narozeninám psa ‰eltii. Nemá zájem ani
o míãek ani o pamlsek. Má 10 mûsícÛ
a dost se bojí ostatních psÛ a lidí. Nemá
jedno varle. A teì moje otázky: 1. Jak
máme psa nauãit, aby mûl zájem o hraãky
a pamlsky? 2. Jak se mÛÏe odnauãit bát
se psÛ a lidí? 3. Vadí, Ïe nemá jedno var-
le?4. Dá se s ním cviãit a potom soutûÏit
v agility? Mí‰a Kabe‰ová

1. Pejsek si bude nûjakou dobu pfiivykat na
nové prostfiedí, nové lidi, jiné zacházení i kr-
mení. KdyÏ bude s rodinou doma, aÈ pozo-
rují, které pfiipravované jídlo vyvolá jeho zá-
jem (tvrd˘ nebo aromatick˘ s˘r, ‰unka,
ryba, syrové maso). To bude vhodné jako
pamlsek pro zaãátek, k získání dÛvûry. Ale
jen maliãké kousky, asi jako nehet – aby je
pejsek nekousal, ale rovnou spolkl a uÏ mûl
chuÈ na dal‰í. Podobnû se dá postupovat
s hraãkami. Nechat pejska v klidu na místû,
kde se cítí bezpeãnû, a opodál si hrát s nû-
jakou hraãkou (míãkem, pe‰kem, lanem
apod.). Pokud se pejsek pfiijde podívat, po-

chválit, hraãku mu nechat prozkoumat
a pak si s ní pohazovat, aÏ upadne. Zdrav˘
mlad˘ pejsek by se mûl nechat snadno vy-
provokovat k tomu, aby hraãku chytil. Ale
pokud je plach ,̆ jak ho popisuje‰, bude to
nûjakou dobu trvat.
2. Je tfieba rozli‰it, jestli pejskÛv strach
z lidí a jin˘ch psÛ souvisí jen s náhlou zmû-
nou prostfiedí, nebo zda jde o povahov˘ rys.
Také je moÏné, Ïe nepro‰el fiádnou sociali-
zací, tedy Ïe jej b˘valí majitelé jako maliã-
kého nevodili do míst, kde si hrají psi a kde
se pohybuje hodnû lidí. Takov˘to handicap
uÏ se v dospûlosti tûÏko dohání a pes b˘vá
bázliv˘ po cel˘ Ïivot.
3. Pokud pes není urãen k chovu, nese-
stouplé varle nijak váÏnû nevadí. Ale ãasem
bych doporuãovala nechat jej vykastrovat,
protoÏe v prostfiedí mimo ‰ourek jsou buÀky
varlete náchylnûj‰í ke zhoubnému bujení. 
4. Cviãení je pro pejska i pro jeho páneãky
vlastnû hra. Musí dûlat v‰em radost. Jen
tak se dá dojít aÏ k soutûÏím. Agility je
sport zaloÏen˘ na radosti z pohybu, na per-
fektní ovladatelnosti psa a jeho dobré mo-
tivaci, ale i na veliké vzájemné dÛvûfie a hez-
kém vztahu. Podle toho, jak popisuje‰ ka-
marádãina pejska, nejsem pfiesvûdãena, Ïe
právû agility bude pro tuto dvojici ten nej-
vhodnûj‰í sport. Je moÏné, Ïe tento pejsek
bude radûji tich˘m, mírn˘m spoleãníkem
a kamarádem pro pomazlení neÏ vrcholo-
v˘m sportovcem. To je potfieba probrat
s dospûl˘mi a dobfie rozváÏit, jestli takov˘-
to pejsek dobfie zapadne do zabûhan˘ch
zvyklostí rodiny nebo jí bude spí‰e na obtíÏ.
V takovém pfiípadû by mu mûli co nejdfiíve
najít klidn˘ domov napfiíklad u nûjak˘ch
star‰ích lidí.

MÍSTO KUPÍROVÁNÍ
·LECHTITELSKÁ PRÁCE
Mezi kynology stále probíhají diskuse
o kupírování u‰í, mluví se o tom, Ïe upadá
zájem o chov nûkter˘ch plemen (napfi.
dobrmanÛ), protoÏe pr˘  o nekupírované
jedince není zájem. Vrtá mi hlavou, proã
se tedy chovatelé nezamûfií na vy‰lechtûní
pfiirozenû vzpfiímen˘ch u‰í? Nebo to z nû-
jakého dÛvodu prostû „nejde“? A pokud
ano, jak dlouho by to mohlo trvat? Pfiipa-
dá mi, Ïe kdyby  chovatelé místo neko-
neãn˘ch debat zaãali na vy‰lechtûní
vzpfiímen˘ch u‰í cílevûdomû pracovat,v˘-
sledek by tu uÏ moÏná byl. H. N. , Praha 

O kupírování u‰ních boltcÛ toho bylo na-
psáno i fieãeno uÏ velmi mnoho. Nûktefií
chovatelé a majitelé „postiÏen˘ch“ plemen
se se zákazem smífiili, jiní jej akceptovat od-
mítají. Podle mého názoru jde pfiedev‰ím
o zvyk a ochotu nebo neochotu pfiizpÛsobit
se nutnosti stanovené zákonem. Ti, ktefií se
nejsou ochotni se pfiizpÛsobit, uvádûjí vel-
mi ãasto dÛvody „zdravotní“. StûÏují si na-
pfiíklad, Ïe plemena u nichÏ se dnes u‰ní
boltce nesmûjí kupírovat, jsou signifikantnû
ãastûji postiÏena zánûtem zevního zvuko-

vodu neÏ dfiíve. Zapomínají pfiitom, Ïe toto
onemocnûní není dÛsledek zákazu kupíro-
vání, ale následek nedostatku fiádné péãe
o psa, zanedbání hygieny. Dávám tazateli
za pravdu, Ïe by chovatelé místo „pláãe nad
rozlit˘m mlékem, v nûmÏ je tak jako tak
vody dost“, jak trefnû praví anglické pfiíslo-
ví, mûli vûnovat víc pozornosti ‰lechtûní
správnû neseného u‰ního boltce odpovída-
jící velikosti a tvaru, vyhovujícího poÏadav-
kÛm plemenného standardu. Odpovûì na
otázku, zda to „nejde“, je prostá – samo-
zfiejmû Ïe to jde. Dokazuje to pfiíklad z mi-
nulosti, mistrovské dílo anglické kynologie
– bulteriér. U pfiedkÛ dne‰ního anglického
bulteriéra, urãen˘ch prapÛvodnû k zápa-
sÛm se psy a jin˘mi zvífiaty, na vzhledu ne-
záleÏelo. U‰ní boltce se kupírovaly proto,
aby se minimalizovala moÏnost, Ïe se jim
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do této velmi citlivé ãásti tûla zakousne pfii
souboji soupefi. KdyÏ do‰lo r. 1895 v Anglii
k zákazu kupírování u‰ních boltcÛ, na nûÏ
byli v‰ichni chovatelé i majitelé pfiivyklí,
zvedla se mezi nimi vlna odporu. Dá-li se vû-
fiit neoficiálním údajÛm, s chovem bulterié-
rÛ skonãilo v té dobû snad aÏ 90 % anglic-
k˘ch chovatelÛ. Ti zb˘vající se místo hofie-
kování nad zákazem a „netypiãností“ ple-
mene nadále vûnovali jeho chovu a snaÏili
se vy‰lechtit psy a feny s pûknû vztyãen˘mi
u‰ními boltci harmonujícími také nasaze-
ním a velikostí s jeho jedineãnou hlavou.
Podle mne to byli ti chovatelé, ktefií mûli
„své“ plemeno opravdu rádi. Odpadli nao-
pak hlavnû ti, pro nûÏ primární byly zájmy
obchodní. Troufám si tvrdit, Ïe tak je tomu
nyní u nás. Problém je totiÏ v tom, Ïe správ-
nû utváfien˘ a nesen˘ u‰ní boltec se nedá
vy‰lechtit za nûkolik málo generací. V chovu
vût‰inou nic nejde snadno a rychle. Znaku,
na kter˘ se ‰lechtí, je nutno vûnovat zvlá‰t-
ní pozornost, pfiiãemÏ samozfiejmû nelze
opomíjet znaky jiné. Je to obtíÏné jako vÏdy,
kdyÏ se má v chovu nûãeho dosáhnout. Do
nároãné chovatelské práce, která nepfiiná‰í
úspûch obratem ruky, se kaÏdému nechce.
Nejpozdûji v osmdesát˘ch létech 20. stole-
tí byl anglick˘ bulteriér vcelku jiÏ vysoce
pro‰lechtûn˘m plemenem, které si nikdo
s kupírovan˘mi u‰ními boltci neumûl ani
pfiedstavit. Ov‰em od doby zákazu kupíro-
vání u‰ních boltcÛ psÛ v Anglii uplynulo
tehdy jiÏ zhruba devadesát let. Je nutno pfii-
znat, Ïe ‰lechtûní u‰ního boltce je o to ob-
tíÏnûj‰í, Ïe jde vlastnû o soubor nûkolika
znakÛ, jako je jeho velikost, tlou‰Èka, nasa-
zení a samotné nesení, a ty jsou nepochyb-
nû geneticky rÛznû podmínûny. Proto jde
o nároãnou záleÏitost. Pfiesto má tazatel do
znaãné míry pravdu, konstatuje-li, Ïe kdyby
se chovatelé místo náfikÛ vûnovali cílevûdo-
mé práci, v˘sledky tu uÏ mohly b˘t. Od
doby zákazu kupírování u‰ních boltcÛ u nás
uplynulo letos jiÏ zhruba 15 (!) rokÛ. 

BARVA A JEJÍ SYTOST
Zajímalo by mû, jak je to u psÛ s barvami
srsti. V‰iml jsem si, Ïe v rámci jedné barvy
mÛÏe b˘t velké rozpûtí, co se t˘ãe sytosti
a intenzity. Nápadné to je zejména u oran-
Ïov˘ch pudlÛ a ‰picÛ nebo tfieba u irsk˘ch
teriérÛ. Je sytost barvy dána jen genetic-
ky, nebo se jí také nûjak „pomáhá“ tfieba
pfiidáváním karotenu nebo jin˘ch pfiíprav-
kÛ do potravy? Kdysi jsem choval kanáry
a vzpomínám si, Ïe to byl u ãerven˘ch ptá-
kÛ pro dosaÏení vût‰í sytosti bûÏn˘ po-
stup. A pokud se tak dûje i u psÛ, jak˘ je
vá‰ názor na podávání podobn˘ch doplÀ-

kÛ? NemÛÏe jim to nûjak ‰kodit? UvaÏuji
o pofiízení irského teriéra a líbí se mi ti
hodnû ãervení, ale nevím, jestli právû oni
náhodou  nejsou jen v˘sledkem nûjakého
„triku“, zda je moÏno takovou barvu udr-
Ïet po cel˘ rok. K. N., Brno 

Zbarvení srsti psÛ je podmínûno mnoÏstvím
vloh. Nejnovûj‰í poznatky dokazují, Ïe
v‰echny nejsou dosud ani známy, pomûrnû
nedávno byly objeveny nové. Nûkteré z vloh
se navíc vyskytují v nûkolika rÛzn˘ch podo-
bách – alelách. Mezi jednotliv˘mi dvojicemi
sobû odpovídajících alel, tzv. alelick˘mi
páry, existují rÛzné, jednoduché nebo sloÏi-
tûj‰í vzájemné vztahy. Napfiíklad v˘sledn˘
úãinek urãitého alelického páru mÛÏe b˘t
odli‰n˘ podle tzv. genetického prostfiedí
(poolu), tj. podle sestavy v‰ech ostatních
vloh (o tûchto vztazích je zatím velmi málo
konkrétních poznatkÛ), ale také podle pÛ-
sobení jin˘ch konkrétních alel. Jednodu‰e
fieãeno, dûdiãné podmínûní zbarvení srsti
psÛ je velmi sloÏité. Proto také se napfi. ge-
neticky Ïlutoãervené zbarvení srsti urãitého
plemene mÛÏe vyskytovat v mnoha odstí-
nech, od znaãnû svûtlého po ten nejsytûj‰í.
Standardy mnoh˘ch plemen to také pfii-
pou‰tûjí. Právû u irského teriéra tato norma
fiíká, Ïe „nejvíce preferovaná je jasnû ãerve-
ná, ãervená p‰eniãná nebo Ïlutoãervená“
barva (pozoruhodné je, Ïe ani jiné odstíny
nevyluãuje). Je to tím, Ïe intenzita Ïlutého
ãi ãerveného zbarvení podmínûného alelou
znaãenou v mezinárodnû uÏívané genetické

symbolice „ay“, je limitována alelami z ji-
ného alelického páru (znaãen˘mi „C – cch –
ce“), ale i mnoha dal‰ími. Z toho plyne, Ïe
individuální rozdíly v odstínu barvy srsti
tvofií pfii patfiiãnû velkém poãtu pfiedstavi-
telÛ plemene plynule promûnlivou fiadu pfie-
chodÛ od nejsvûtlej‰ího po nejtmav‰í. Jde
o typick˘ pfiíklad pfiirozené plynulé variabi-
lity. Vlohy ovlivÀující zbarvení srsti psa pat-
fií, alespoÀ pokud je dnes známo, mezi geny
velkého úãinku (majorgeny). Podoba znakÛ
(tzv. kvalitativních) podmínûn˘ch tûmito
geny, tedy i zbarvení srsti psa, je dána pfie-
váÏnû vlohov˘m zaloÏením, jen z men‰í ãás-
ti podmínkami prostfiedí (k nimÏ patfií také
potrava). To tedy znamená, Ïe v men‰í mífie
je i zbarvení srsti ovlivnitelné potravou,
konkrétnû podáváním nûkter˘ch doplÀko-
v˘ch krmiv podporujících tvorbu pigmen-
tu. Kvalitní pfiípravky tohoto typu, pouÏíva-
né podle návodu v˘robce, v Ïádném pfiípa-
dû nemohou psu ‰kodit a jejich podávání
rozhodnû nelze pokládat za „trik“, tj. za cosi
nekalého ãi snad nepovoleného, a tudíÏ
podvodného, protoÏe - jak bylo demonstro-
váno na pfiíkladu irského teriéra – standar-
dy zpravidla urãité odstíny zbarvení nijak
neupfiednostÀují, takÏe podáváním tako-
v˘ch krmn˘ch doplÀkÛ majitel psa Ïádnou
v˘hodu oproti konkurenci na v˘stavách ne-
získává. MÛÏe ale touto cestou vyhovût
svému osobnímu vkusu tak, jak si to pfieje
tazatel. V Ïádném pfiípadû není podávání
krmn˘ch doplÀkÛ nûãím zakázan˘m ãi ne-
dovolen˘m jako napfi. barvení srsti, které je
jednoznaãnû podvodn˘m, pfiísnû zakáza-
n˘m poãínáním (anglick˘mi kynology zva-
n˘m „faking“). Na trhu jsou k dispozici do-
plÀková krmiva tohoto typu rÛznû úãinná,
ale ani ta nejúãinnûj‰í nemohou zajistit, aby
napfi. po urãité dobû podávání vydrÏelo syté
zbarvení doÏivotnû. To je zpÛsobeno tím, Ïe
osrstûní psa se stále obnovuje (nûkdy prÛ-
bûÏnû, jindy periodicky), a pigment tvofiící
se ve speciálních buÀkách (melanocytech)
se tedy musí stále syntetizovat. Kromû toho
je tfieba konstatovat, Ïe skuteãnû kvalitní
pfiípravky pro podporu tvorby pigmentu ne-
pÛsobí pfiíznivû pouze na srst a ostatní koÏ-
ní deriváty (okraje pyskÛ a oãních víãek,
nos, drápy a ná‰lapné pol‰táfiky tlapek), ale
– a vlastnû pfiedev‰ím – na kÛÏi, zlep‰ují
v ní v˘mûnu látkovou a zv˘razÀují její pig-
mentaci, coÏ je pro její zdraví velmi pro-
spû‰né (málo pigmentovaná pokoÏka snad-
no podléhá insultÛm nejrÛznûj‰í povahy).
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Va‰e dotazy t˘kající se psÛ zasílejte na
adresu redakce a obálku oznaãte heslem
„Poradna“. Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.
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