
oradce chovu tohoto plemene od
zaloÏení klubu v roce 1990, rozhod-
ãí v˘konu I. tfiídy, uznávan˘ rozhod-

ãí exteriéru a v neposlední fiadû také
úspû‰n˘ chovatel, kter˘ odchoval témûfi
70 vrhÛ nûmeck˘ch ovãákÛ, kter˘ je pro
své milované plemeno dnes stejnû zapá-
len˘, jako kdyÏ s ním kdysi dávno zaãínal. 
Nûmeck˘ ovãák je nejroz‰ífienûj‰ím
plemenem na svûtû. Proã tomu 
tak podle va‰eho názoru je?
No to je pfiece nad slunce jasné, je ple-
menem ze v‰ech nejlep‰ím! Pfiece si
nikdo nevybere kamaráda, kter˘ mu
nebude sympatick˘ nebo mu nebude cha-

rakterovû vyhovovat. A tuãné konto si
‰tûÀátko nûmeckého ovãáka s PP nepfii-
nese. Je jedním z nejménû nároãn˘ch ple-
men na údrÏbu, velmi odoln˘, netrpí spe-
ciálními pro plemeno charakteristick˘mi
nemocemi. Navíc má prvotfiídní charak-
ter, kter˘ byl od poãátku jeho uznání kla-
den pfied v‰echny exteriérové kvality, zce-
la jistû je nejpfiizpÛsobivûj‰í zmûnám
psovoda i prostfiedí a hlavnû je krásn˘
sv˘m pfiirozen˘m, ãlovûkem v podstatû
neovlivnûn˘m vzhledem, bez extrémnû
vyvinut˘ch proporcí hlavy nebo tûla.
Jak je to s oblibou NO u nás? 
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Německý ovčák je ze všech nejlepší
KdyÏ jsme hledali nûkoho, kdo by na‰im ãtenáfiÛm pfiiblíÏil souãasného 
nûmeckého ovãáka a jeho chov v âR, stûÏí jsme mohli najít ãlovûka povolanûj‰ího,
neÏ je Jifií ·i‰ka, souãasn˘ tajemník âeského kynologického svazu. 

Typická
hlava
mladého
nûmeckého
ovãáka

P

První závod
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Je setrvalá, nebo ji nûkdy 
zastínilo jiné plemeno?
Obliba nûmeck˘ch ovãákÛ patfií k nejsta-
bilnûj‰ím. MoÏná Ïe na ãas byl zájem
vefiejnosti o toto plemeno psÛ zastínûn
plemeny retrívrÛ, ale poãty zapsan˘ch
‰tûÀat do plemenné knihy to nikdy v˘raz-
nûji neovlivnilo. Ty jsou stabilní a v jed-
notliv˘ch letech jen mírnû kolísají, spí‰e
vzrÛstají. Je to dáno tím, Ïe nûmeck˘
ovãák je bezkonkurenãním plemenem co
do povahov˘ch vlastností, je naprosto
v‰estrann˘, vyuÏívá se v podstatû ve v‰ech
odvûtvích, kde je moÏno schopností psa
vyuÏít. Dfiíve typické sluÏební plemeno je
i dnes nejvíce zastoupen˘m pomocní-
kem u policie i dal‰ích ozbrojen˘ch slo-
Ïek, vyuÏívá se jako vodící, asistenãní
záchrann˘ i lavinov˘ pes, ve vodû, v suti-
nách a pfii dal‰ích ãinnostech. V oblasti
sportovního v˘cviku je pak opût nejroz-
‰ífienûj‰ím a nejpouÏitelnûj‰ím ve v‰ech
ãinnostech jako pes v‰estrann˘ pro
v˘cvik na stopû, v poslu‰nosti i obranû
podle nejrÛznûj‰ích zku‰ebních fiádÛ, ale
napfiíklad i jako pes ovãáck˘.
Jak je to s pracovním vyuÏíváním
nûmeck˘ch ovãákÛ u nás? Je 

i tady stále na prvním místû?
V oblasti sportovní ãi pracovního vyuÏití
NO u nás zÛstává a jistû i v budoucnu
zÛstane plemenem nejpouÏívanûj‰ím,
moÏná Ïe ne ve v‰ech odvûtvích, ale
v prÛmûru je to plemeno urãitû pfii práci

i sportu nejvíce zastoupené. V‰estranná
zkou‰ka byla a je (aÏ na v˘jimku v letech
‰edesát˘ch) podmínkou chovnosti a nû-
meãtí ovãáci mûli ve srovnání s jin˘mi psy
vÏdy nepomûrnû nároãnûj‰í podmínky
pro zafiazení do chovu. To zajistilo celé

populaci vysoce nadprÛmûrné povahové
i exteriérové vlastnosti.
Jak se stavíte k vyuÏití NO 
jako pouze rodinného psa? 
Právû pro svoji v‰estrannost a povahovou
vyrovnanost je nûmeck˘ ovãák vhodn˘
i jako rodinn˘ ãtyfinoh˘ pfiítel. Je to ostat-
nû jeden z prvních poÏadavkÛ standardu
t˘kající se typick˘ch charakterov˘ch vlast-
ností. Proto jej lze doporuãit i jako psa
pro rodinu, spoleãníka dûtí i dospûl˘ch.
Na rozdíl od fiady jin˘ch plemen naprostá
vût‰ina NO chápe a rozli‰uje okolnosti,
kdy má hlídat majetek a stfieÏit rodinu
svého pána a kdy je jen pfiítelem v‰ech
vãetnû náv‰tûvníkÛ rodinné párty. Sa-
mozfiejmû i zde se naleznou v˘jimky, kdy
nûkter˘ jedinec má hlídací pud v˘raznûji
vyvinut˘, ale pak je na majiteli, aby ho na
nezbytnou dobu od náv‰tûv oddûlil nebo
alespoÀ více hlídal.
Zmûnily se v prÛbûhu ãasu
poÏadavky na exteriér NO?
Jako kaÏdé plemeno i nûmeck˘ ovãák pro-
chází bûhem let v˘vojem. Naprostá vût‰i-
na chovatelÛ se fiídí situací v zemi pÛvo-
du. Vedle zachování sv˘ch nesporn˘ch
povahov˘ch kvalit se nûmeck˘ ovãák

Gert v. Löwenheim, nar. 1975,
byl jiÏ modernûj‰ího typu

Ch. Tillo aus Eisen, ve své dobû ‰piãka,
se od dne‰ních NO znaãnû odli‰oval

TotéÏ lze fiíci o Siegfriedu z Duboveského
zámku, krajském vítûzi z roku 1959
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·estit˘denní
fenka
nûmeckého
ovãáka

Pro srovnání
souãasn˘ typ
NO: Janos
v.d. Noris,
vítûz z roku
1996
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Jifií ·i‰ka,
jak ho zná
‰iroká
vefiejnost:
v roli
rozhodãího
na v˘stavû
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zlep‰il v prÛbûhu let v exteriéru a hlavnû
líbivosti, která je Ïádána standardem, ale
s v˘razn˘m pouãením, Ïe líbivost nesmí
b˘t na úkor pouÏitelnosti. A to by mûl
mít kaÏd˘ dobr˘ chovatel na pamûti,
vÏdyÈ právû díky tomu se nûmeck˘ ovãák
stal nejroz‰ífienûj‰ím plemenem psÛ na
svûtû. Nebylo to prioritnû z dÛvodÛ exte-
riérov˘ch, ale pfiedev‰ím kvÛli povaze,
charakteru a pfiizpÛsobivosti (zmûnám
klimatu, ustájení, psovoda), ale zejména
díky nezmûrné snaze NO radostnû a rych-
le plnit povely i v tûch nejextrémnûj‰ích
podmínkách, ve kter˘ch by vût‰ina pra-
covních i sportovních plemen zklamala.
Co se exteriéru t˘ãe, nûmeck˘ ovãák zís-
kal v prÛbûhu let v˘raznûj‰í hfibetní
linii, lehce se svaÏující k zádi, ale

naprosto rovnou, na kterou navazuje
bez v˘razného pfiechodu záì, získal
v˘raznûj‰í úhlení vpfiedu i vzadu, ãímÏ
se lehce prodlouÏil jeho formát, ale také
ladnûj‰í a nenucenou mechaniku pohy-
bu, která probíhá nízko nad terénem
a která ve spojení s líbiv˘m vybarvením
a sebevûdom˘m pfiedvedením podle
mého názoru nemá mezi plemeny rov-
nûÏ konkurenci. 
KaÏdé plemeno se pot˘ká 
s nûjak˘mi problémy. Jak je na 
tom konkrétnû nûmeck˘ ovãák?
Nelze fiíci, Ïe by NO mûl nûjaké typické
zdravotní problémy, pokud nepoãítáme
dysplazii kyãelních a loketních kloubÛ.
Ale ta se vyskytuje u vût‰iny vût‰ích ple-
men, u nûkter˘ch ménû, u jin˘ch více.
Bude záleÏet jen na chovatelích, v jaké
mífie se bude objevovat, úplnû potlaãit se
ji podafií stûÏí.
Co se t˘ká povah, kaÏdé populární ple-
meno platí daÀ za svoje roz‰ífiení, a tak
se také u NO obãas vyskytují jedinci
nestandardních povahov˘ch vlastností.
B˘vá obtíÏné posoudit, do jaké míry je
to otázka dûdiãnosti a do jaké v˘chovy
a také osobnosti psovoda a jeho zachá-
zení se psem. Samozfiejmû Ïe vÏdy tu
bude ãást chovatelÛ, které zajímá jen
pln˘ vrh, i kdyÏ b˘vá nevalné kvality.
Ale vût‰ina chovatelÛ si na sv˘ch
odchovech zakládá a v˘sledkem je vyso-
ce nadprÛmûrná kvalita vût‰iny popula-
ce ‰tûÀat NO.
Lidé se ãasto ptají, jak je to 
velmi líbiv˘mi dlouhosrst˘mi 
NO. Podporuje je klub, 
nebo je spí‰e proti?
Dlouhosrst˘ nûmeck˘ ovãák je do chovu
neÏádoucí, dlouhá srst b˘vá totiÏ buì
zcela bez podsady, nebo jí b˘vá jen velmi
málo, takÏe takov˘ pes lehce promokne,
dlouho schne a snadno se nachladí.
Standard tedy dlouhou srst nepfiipou‰tí,
takov˘ jedince není zafiazen do chovu.
Samozfiejmû se pfiesto vyskytne fiada
zájemcÛ o takové jedince, a tak se líbiví
dlouhosrstí jedinci budou i nadále obje-
vovat na cviãi‰tích i pfii dal‰ích ãinnos-

tech. Nehledû na to, Ïe vût‰ina dlouho-
srst˘ch NO je velmi pracovitá, a tak pfii-
ná‰í sv˘m majitelÛm pfii v˘cviku mnoho
radosti.
Co vám osobnû dali 
a vzali nûmeãtí ovãáci?
Nikdy jsem nechoval Ïádné jiné plemeno,
protoÏe mi nûmeck˘ ovãák uãaroval jiÏ
jako malému klukovi a to mi vydrÏelo
dodnes, více neÏ 44 let. 
Co mi dal? Nepfieberné mnoÏství krás-
n˘ch záÏitkÛ s fajn lidmi na cviãi‰ti, na
soutûÏích a v˘stavách, mnoho zku‰eností
i s tûmi ostatními, dobrou fyzickou kon-
dici a dobré kamarády.
A co mi vzal? BohuÏel mnoho ãasu na
rodinu, manÏelku i syna, ãasu, kter˘ se
nedá vrátit. 

S Jifiím ·i‰kou rozmlouvala 
Lea Smrãková

Jalk von Bachgau, 
nar. 1975

Zaãínající chovatel s jedním
z prvních odchovÛ 
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Zack ze Strnadovy zahrady, 
nar. 1984

Typick˘ dlouhosrst˘ 
nûmeck˘ ovãák
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S Bleskem
pfii nácviku
obran

·tûnû
celoãerného
nûmeckého
ovãáka

Trvale oblíben˘
Pro srovnání: v roce 1945 bylo 
do plemenné knihy tehdej‰ího
âeskomoravského kynologického
svazu v Praze zapsáno pod ãísly
3358 - 4192 celkem 835 ‰tûÀat NO.
V roce  1987 to bylo 3983 ‰tûÀat,
obdobn˘ poãet byl i v roce 1995,
pak poãty ponûkud klesly, v letech
2005, resp. 2006, bylo zapsáno
3923, resp. 4039 ‰tûÀat. 
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