
elkou roli hraje vûk feny, 
s kterou chceme chovat.
V chovatelsk˘ch klubech jsou

stanovena pevná pravidla, od jakého
vûku a do kolika let smûjí chovatelé

s fenkami chovat. Îe je nemoÏné 
chtít odchovat potomky ‰tûnûte nebo
mladého psa, se rozumí asi samo sebou,
ale nûkdo se moÏná bude ptát, proã
v chovu existují horní vûkové hranice.

Na fenku bychom se nikdy nemûli dívat
jako na stroj na ‰tûÀata a mûli bychom
jí rozhodnû dopfiát ve stáfií klid, jak˘ si
v dÛchodu vychutnáváme i my lidé.
ProtoÏe pro fenku je to tvrdá práce
porodit vrh a odchovávat ‰tûÀata.
Nûkteré fenky zvládají vrhy lépe neÏ
jiné. Poãet vrhÛ bychom proto vÏdycky
mûli pfiizpÛsobit kondici fenky.
S postupem let a s rostoucím poãtem
vrhÛ kondice feny pfiirozenû klesá 
- a také vlastní porod je pro fenku stále
tûÏ‰í. Pro nováãka mezi chovateli je
proto ideální odchovat svÛj první vrh
pokud moÏno s fenkou, která je stále
je‰tû velmi mladá, ale eventuálnû 
uÏ má jeden vrh za sebou. 

Rozvíjejte matefiské instinkty
Zdaleka ne kaÏdá fenka je rozenou
matkou, která dûlá v‰echno hned od
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My‰lenka na chov vût‰inou pfiichází po koupi psa. 
¤ada majitelÛ psÛ totiÏ chce, aby po jejich milovaném
zvífieti zÛstalo nûjaké potomstvo. Majitele fen pfiivedou
k rozhodnutí nakr˘t svoji fenu ãasto také pfiedsudky, 
Ïe fenka musí mít ve svém Ïivotû alespoÀ jeden vrh, coÏ
jim bohuÏel nezfiídka potvrzují i veterináfii. V podstatû
není dÛleÏité, jak se ãlovûk dostane k chovu. Pfii v˘bûru
chovné fenky bychom mûli dbát urãit˘ch kritérií.

V

Chovat úspěšně

Pro fenku je 
tvrdá práce 
porodit vrh
a odchovat 
‰tûÀata. Poãet
vrhÛ bychom
mûli pfiizpÛsobit
její kondici.

Základy odpovûdného chovu psÛ – 1. díl
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zaãátku správnû. Hodnû fen potfiebuje
pomocnou ruku, trpûlivost a klid. Nikdy
nemÛÏeme pfiedpokládat, Ïe matiãka
Pfiíroda darovala do vínku kaÏdé
samiãce matefiské instinkty. Stejnû jako
u lidí existují také mezi psy jedinci
s nejrÛznûj‰í povahou. To znamená, Ïe
znaãn˘ poãet fen ihned dûlá v‰echno
správnû. Tyto feny pfiekonají porod
v pohodû, ‰tûÀatÛm samy odkousnou
pupeãní ‰ÀÛry, olíÏou je dosucha
a svûdomitû je kojí. Mnoho chovatelÛ
hledá právû dobré chovné feny, protoÏe
takové feny znamenají minimum práce
pro ãlovûka. Vynikající chovnou fenou
se ale mÛÏe stát i fenka, která mûla
zpoãátku s vrhem problémy, která byla
nervózní pfied porodem, bûhem nûj a po
narození ‰tûÀat. Takové fence musíme
pomoci, musíme na ni pÛsobit sv˘m
klidem. Fena mÛÏe napfiíklad
potfiebovat pomoc pfii porodu
s pfiestfiiÏením pupeãních ‰ÀÛr ‰tûÀat,
s vydrhnutím ‰tûÀat dosucha
a s pfiiloÏením potomkÛ ke strukÛm. To
samozfiejmû neznamená, Ïe fenku
pfiipravíme o v‰echny její instinkty tím,
Ïe zasahujeme do celého dûní. Je to spí‰
pomoc zku‰enûj‰ího ãlena smeãky. To je
velmi dÛleÏité pfiedev‰ím u prvniãky,
která ãasto ani sama neví, co se to s ní
vlastnû dûje. Pfii svém druhém vrhu
bude fenka mnohem klidnûj‰í a pouÏije
v‰echno, co se s prvním vrhem nauãila.

Typické znaky plemene
Kromû vyrovnané a dobromyslné
povahy bychom vÏdy mûli dbát na
typické plemenné znaky chovného
zvífiete. Zku‰ení chovatelé si
uvûdomují, na co musí dávat pozor,
svoji fenku velmi dobfie znají a vûdí,
jaké chyby se musí pokusit napravit
volbou vhodného krycího psa. 
Nováãci by se mûli nejdfiíve dÛkladnû
seznámit s plemenem prostfiednictvím
vhodné literatury a mûli by se poradit
také se zku‰enou osobou, které mohou
dÛvûfiovat a která je také dostateãnû
informovaná, aby jim mohla pomoci
odpovûdnû naplánovat vrh. Stejnû jako
v zamûstnání ov‰em existují i v chovu
psÛ lidé, ktefií si vûdí ihned se v‰ím
rady, ktefií vûdí v‰echno a o v‰em
a rozdávají moudra, která ov‰em
vzhledem k jejich skuteãné neznalosti
dobr˘mi radami ani nejsou.
Dokonce i zku‰ení chovatelé se obãas
poradí s jin˘mi chovateli nebo se jich
zeptají na jejich názor. V my‰lenkách
bychom si mûli dÛkladnû probrat
nejrÛznûj‰í moÏnosti a zamyslet 
se nad tím, které spojení by mohlo
pfiinést jaké v˘sledky.

Pfiedpoklady k chovu
V celé fiadû chovatelsk˘ch klubÛ musí
fenka pfied prvním pouÏitím k chovu
sloÏit nejrÛznûj‰í zkou‰ky. Vût‰inou

jsou to velmi dÛleÏité zkou‰ky pro chov
- zkoumá se napfiíklad povaha feny, její
vytrvalost, síla a hodnotí se typické
plemenné znaky (barva oãí, barva 
srsti a popisuje se celkov˘ vzhled
zvífiete). U jin˘ch chovatelsk˘ch klubÛ
(pfiedev‰ím v chovu men‰ích plemen) 
se poãítají jen úspû‰né v˘sledky
z v˘stav, na kter˘ch se také hodnotí
nejdÛleÏitûj‰í znaky psa. Mezi základní
pfiedpoklady v chovu ale patfií kromû
sloÏen˘ch zkou‰ek také vyhodnocení
zdravotního stavu zvífiete. Nestaãí, Ïe
fenka je na první pohled zdravá,
budoucí chovatel je povinen nechat
fenu vy‰etfiit z hlediska onemocnûní
nebo ãasto se vyskytujících vad
typick˘ch pro dané plemeno. 
Aby se tyto vady nedûdily dáls nebo 
aby je bylo moÏné vyváÏit spojením 
se vhodn˘m psem.  ■
Pokraãování pfií‰tû.
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V mnoha chovatelsk˘ch klubech musí
fena pfied prvním pouÏitím k chovu 
sloÏit rÛzné zkou‰ky. Ty jsou pro chov
velmi dÛleÏité – hodnotí se napfiíklad
povaha, vytrvalost, síla feny
nebo typické plemenné znaky.

Fena není Ïádn˘
stroj na ‰tûÀata!
S vûkem a rostou-
cím poãtem vrhÛ
kondice feny klesá
a porod je pro 
ni stále tûÏ‰í. “

Základy odpovûdného chovu psÛ„

Mnoho fen
potfiebuje pfii
prvním vrhu
pomocnou ruku,
trpûlivost a klid
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