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Rozhovor:
MVDr. Lenka
âerná s ãástí
své smeãky
vel‰korgi
cardigan
v rÛzn˘ch
barvách

Pes, který si nemusí
nic dokazovat

Psa anglické královny by na moravské vísce asi hledal málokdo. Tedy pokud neví, Ïe v Dolních Kounicích
nedaleko Brna bydlí jejich velcí milovníci a chovatelé manÏelé Lenka a Pavel âerní. (Ale na druhou stranu
– proã by nemohli Ïít králov‰tí psi právû tam, kde se rodí víno – nápoj králÛ?). U dvefií fiadového domku
mû vítá hned pûtice statn˘ch u‰ákÛ. Hlubok˘ ‰tûkot vzbuzuje respekt, jenÏe celá skupina se kolem
mne toãí a vrtí dlouh˘mi chlupat˘mi ocasy. Sympatické kamarádství z nich sálá na dálku.

O

ba manÏelé se seznámili je‰tû za
studií na brnûnské veterinární
fakultû a dnes provozují praxi
právû v Dolních Kounicích. A z dob studií
se také táhne jejich spoleãná láska ke
zvlá‰tnímu psímu plemeni vel‰korgi.
MVDr. Lenka âerná je dnes poradkyní
chovu plemen vel‰korgi cardigan
a vel‰korgi pembroke, MVDr. Pavel âern˘
je redaktorem krásnû vedeného klubového
zpravodaje s originálním (jak jinak neÏ
proanglick˘m) názvem Welsh Corgi Times.
Nedá mi to a hned na zaãátku na‰eho
rozhovoru stáãím znovu fieã k anglické
královnû. Ta je proslavená svou láskou ke
psÛm a odedávna její poãetné smeãce
vévodí právû krátkonozí vel‰korgi.
„Královna AlÏbûta chovala vÏdy jen
pembroky a s nimi také jezevãíky,“
vysvûtluje doktorka âerná. „Ale nemÛÏeme
si myslet, Ïe by to byl chov na obdobné
úrovni jako v chovatelsk˘ch stanicích.
I kdyÏ se o poãetnou smeãku starají
odborníci, obãas dochází k vzájemnému
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kfiíÏení obou plemen, a tak mÛÏeme vidût
také tzv. dorgi. V kaÏdém pfiípadû ale
královna AlÏbûta propagaci korgiÛ
dlouhodobû velmi prospívá. V Anglii,
ale také v USA a jinde na svûtû.“

Vel‰korgi je pasteveck˘ pes s historií
dlouhou pfies 1000 let. I kdyÏ se jeho
krátké nohy zdají na první pohled
hendikepem, ve skuteãnosti byla právû
krátkonohost pfii pasení krav v˘hodou. Na
nízké psy blízko zemû krávy nedosáhly!
Od 30. let minulého století do‰lo
k rozdûlení na dvû samostatná plemena:
bezocasého pembroka a ocasatého
cardigana a díky zákazu vzájemného
kfiíÏení do‰lo k pomûrnû v˘raznému
rozli‰ení obou plemen.
„Pembroke je dlouhodobû poãetnûj‰í neÏ
cardigan. Ve Skandinávii byl vzájemn˘
pomûr asi 5 : 1, i kdyÏ se v posledních
letech kvÛli omezení kupírování ocasu
vyrovnává a nûkde i obrací.
Hlavním dÛvodem je jistû líbivost
pembrokÛ – mají jemnûj‰í srst, také
bezocas˘ zadeãek je pfiitaÏliv˘. ZároveÀ
jsou pembroci povahovû mûkãí, nûkdy
snad i labilnûj‰í. Cardigani jsou naopak
pfiírodnûj‰í. Mají pevnûj‰í pracovní
povahy, jsou ménû pro‰lechtûní, hrubûji

SP 10/08 18-21 Rozhovor:Sestava 1

7.9.2008

21:23

Stránka 19
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stavûní. Jsou pfiímûj‰í. I proto jsme se na
zaãátku rozhodli pro cardigany,“ doplÀuje
doktorka âerná. „A hlavnû jsem chtûl
celého psa, tedy i s ocasem,“ smûje
se její manÏel.
Jak to vlastnû s tím ocasem u vel‰korgiÛ
je? Opravdu se rodí pembroci bezocasí?
„Bezocasost je skuteãnû geneticky
zaloÏená. ¤ada ‰tûÀat se rodí bezocasá
nebo s pah˘lovit˘mi ocasy rÛzné délky
(napfiíklad v Polsku, kde je chov
vel‰korgiÛ dost roz‰ífien˘, mají dokonce
vlastní jméno – kusa), ale u jin˘ch mÛÏeme
vidût ocasy i normálnû vyvinuté. Problém
je, Ïe u pembrokÛ se skoro sto let
nesledoval tvar a délka ocasu, protoÏe
pokud se ocas objevil, hned se zkracoval.
A dneska, kdyÏ se ocasy nechávají,
s nestandardnû tvarovan˘m a nesen˘m
ocasem b˘vají problémy. V chovu se
doporuãuje nespojovat dva bezocasé
jedince. U cardiganÛ je problémÛ
s ocasem ménû, i kdyÏ tfieba ve
Skandinávii se obãas geny pro bezocasost
objeví a narodí se ‰tûÀû cardigana
s nestandardnû zkrácen˘m ocasem.“
Vel‰korgi není ‰iroce roz‰ífien˘m psem.
Kolik ‰tûÀat bylo zatím u nás zapsáno
a kolik se jich v souãasné dobû rodí?
„Pembroci se u nás chovají asi 38 let a za
tu dobu bylo zapsáno kolem 1100 ‰tûÀat.
V roce 2007 jsme registrovali 14 vrhÛ. Vrhy
nejsou vzhledem k velikosti plemene nijak
poãetné – obvykle se rodí 4 aÏ 6 ‰tûÀat. To
u cardiganÛ se bûÏnû narodí 8 aÏ 10,
nûkdy ale dokonce dvanáct ‰tûÀat, ale vrhÛ
je ménû, maximálnû tfii za rok. Loni
dokonce nebyl ani jedin˘.
Za 8 let, co se u nás cardigani chovají, bylo
zapsáno asi 100 ‰tûÀat. Jen pro upfiesnûní –
první fena cardigana byla dovezena pfied
18 lety, ale ta nikdy nemûla ‰tûÀata. Cel˘

Na pastvû

chov cardiganÛ ve stfiední Evropû je
novodobû zaloÏen˘ na tfiech fenách,
z nichÏ jedna zÛstala v Polsku
a dvû jsme dovezli k nám. Kr˘t jezdíme
obvykle ven, i kdyÏ není snadné v malé
chovatelské základnû nalézt nepfiíbuzná
zvífiata. Nejlep‰í chov je pochopitelnû
v Anglii a potom ve Skandinávii. PfiestoÏe
u nás cardiganÛ není mnoho, máme jiÏ
fiadu v˘stavních úspûchÛ. Psi z na‰eho
chovu vyhráli ve své tfiídû napfiíklad loni
na evropské v˘stavû v Záhfiebu, na
svûtovce v Amsterdamu jsme
byli 3. a 4. v pofiadí a pes z na‰eho
chovu byl loni ve Finsku vyhlá‰en
nejlep‰ím plemeníkem.“
Z obãasn˘ch televizních zábûrÛ je
patrné, Ïe u anglické královny jsou
vel‰korgiové psi spí‰e na mazlení
a pracovnû se nevyuÏívají.
Je tomu tak ve svûtû i u nás?
„Napfiíklad v USA se obû plemena
pracovnû velmi ãasto vyuÏívají. Také
v Anglii své pÛvodní poslání neztratili,
pfiekvapivû u stád zde ãastûji potkáme
pembroky. U nás zkou‰íme pást s obûma
plemeny bûhem chovatelsk˘ch soustfiedûní
a rÛzn˘ch akcí, obvykle jen párkrát v roce,
kdy se scházíme s dal‰ími ãleny klubu na
farmû u zku‰eného cviãitele pasení pana
Ko‰ka poblíÏ hradu Kost. Cardigani

I tento snímek svûdãí o tom,
Ïe vel‰korgi cardigan jsou
pfiírodní psi. A milují vodu...

pracují spolehlivû, i kdyÏ jako honáãtí psi
jin˘m zpÛsobem neÏ borderky, které na
podobn˘ch setkáních dominují. Jdou blíÏ
k ovcím, více ‰tûkají, ale perfektnû reagují
na povely a ovce je poslouchají. V˘hodou
je jejich nízko poloÏené tûÏi‰tû – pfii práci
se otoãí na místû v pohybu. Je vidût, Ïe
mají je‰tû mnoho pÛvodních pracovních
pudÛ. Hodnû vydrÏí, protoÏe mají
fyziologicky velké srdce.
Ná‰ barevnû nestandardní ‰ed˘ pes je
nejlep‰í ovãáck˘ korgi u nás i v blízkém
zahraniãí, dokáÏe se prosadit i mezi
borderkami a ve své kategorii se umisÈuje
na pfiedních místech i na zahraniãních
soutûÏích. Ale korgiové najdou uplatnûní
i jinde, i kdyÏ pfieváÏnû v oblasti hobby.
Nûktefií se vyuÏívají v canisterapii, hlavnû
u mentálnû postiÏen˘ch.
Cardigani jsou zde odolnûj‰í, mají pevnûj‰í
nervovou soustavu. U nás vÛbec pfii chovu
pfiísnû dbáme na povahu. Zkrátka na
prvním místû u na‰ich korgiÛ je, aby se
s nimi dalo dobfie Ïít. Nûkdy jsou trochu
‰tûkavûj‰í, ale kousavost je prakticky
neznám˘ jev. Pokud by se objevila, takové
psy bychom vyfiadili z chovu, abychom
tuto neÏádoucí vlastnost neupevÀovali.“
Doporuãujete s vel‰korgi
absolvovat základní v˘cvik?
„Jistû, my jsme s na‰imi zvífiaty absolvovali
nejen základní v˘cvik na cviãi‰ti –
pochopitelnû vzhledem k v˘‰ce psa bez
obrany – ale také stopy.
Podle informací majitelÛ pembrokÛ
i cardiganÛ psi mají záchranáfiské zkou‰ky,
cviãí s úspûchem agility, obedience a dal‰í
nové sporty. To uvádím jen jako ukázku,
co v‰echno lze s vel‰korgi provádût, pro
dosaÏení odpovídající poslu‰nosti staãí
zvládnout základní ovladatelnost.“
U plemen s dlouh˘m tûlem
a krátk˘mi konãetinami typu
jezevãíka se nûkdy objevují zdravotní
problémy s pátefií. Mohli bychom
to ãekat také u vel‰korgiÛ…
„Vel‰korgi nelze srovnávat s jezevãíky. Jde
v podstatû o normálnû dlouhé kompaktní
psy, jen s krat‰íma nohama. Podobnû
rostl˘ch plemen není mnoho, jde
napfiíklad také o ‰védského vallhunda. Zdá
se, Ïe psi typu vallhunda stojí za vznikem
vel‰korgiÛ a na britské ostrovy se dostali
bûhem vikinsk˘ch invazí. S pátefií tedy
u korgiÛ jsou problémy zcela ojedinûlé.
U nás v klubu doporuãujeme hlídat také
PRA (progresivní atrofii sítnice), coÏ je
povinností pfii pfiípadném prodeji
‰tûÀat do zahraniãí.
U obézních psÛ se mohou objevit
problémy s pfiedními konãetinami
– a protoÏe korgiové mají k potravû více
neÏ pozitivní vztah, jejich hmotnost se
musí hlídat. Sledujeme také dysplazii, ale
v˘skyt není vysok˘. U pembrokÛ se ve
vy‰‰ím vûku obãas objevují novotvary
10/08 SVùT PSÒ
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plemen (napfiíklad jezevãíka) bez obtíÏí
pfiistoupí na to, co chce ãlovûk.
Jedineãnou vlastností je, Ïe aÏ na v˘jimky
jsou vzájemnû sná‰enliví ve smeãce. Na
zaãátku si vyfiíkají vzájemné postavení a to
platí. A abychom nezapomnûli: korgiové
mají mimofiádnou obliãejovou mimiku –
ohrnují pysky, krãí nos, smûjí se - a mají
velk˘ smysl pro humor.“
Proã tedy nenajdeme vel‰korgi
v kaÏdé druhé rodinû, kdyÏ na
nû pûjete samou chválu?
„Vel‰korgi nebyl, není a nebude módní
plemeno. To je jeho velké ‰tûstí. Jeho chov
nepfiiná‰í komerãní úspûch, nûkdy není
snadné udat ‰tûÀata. Ne kaÏdému se musí
líbit. Je to pes, kter˘ si nemusí nic
dokazovat, vhodn˘ pro pána,
kter˘ je na tom stejnû.

Vel‰korgi
cardigan jsou
velmi aktivní
a ãinorodí

mízních uzlin. Pokud bych mûla zdravotní
stav korgiÛ srovnat s jin˘mi plemeny, tak
jde o psy velmi zdravé, nezatíÏené
dûdiãn˘mi chorobami a Ïivotaschopné.
A jak se va‰i cardigani chovají
venku, na procházce, v lese?
„DrÏí se nás jako klí‰tû, nûco jako útûky
neznáme, i kdyÏ jich máme na srazech
chovatelÛ venku tfieba patnáct. ManÏel jim
fiíká patafii, i proto, Ïe jdou za námi husím
pochodem a ten první se vám nalepí na
patu, takÏe ho kaÏdou chvilku
kopnete do brady.
Jedním z mála cvikÛ, kter˘ se s nimi
provádí velice obtíÏnû, je odloÏení.
Skuteãnost, Ïe mají zÛstat na místû,
zatímco milovan˘ pán odchází, nesou
stra‰nû nelibû. Jsou to totiÏ neskuteãní
závisláci. Hlavnû psi se upnou na jednoho
ãlovûka, kterého zboÏÀují, milují. Ostatní
lidi v rodinû ãi nejbliÏ‰ím okolí tolerují,
moÏná i uznávají, ale nemusí je – mají
svého pána,“ fiíká Lenka âerná. „KdyÏ dám
povel k noze, sefiadí se mi jich vedle pravé
nohy v‰ech pût,“ doplÀuje její manÏel.
Na‰e povídání o vel‰korgiích sklouzlo ke
cardiganÛm, které manÏelé âerní chovají
a na které nedají dopustit. OceÀují jejich
pfiírodnost, instinkty, povahu. Ale jsou
to skuteãnû tak dokonalí a ideální psi?
„Myslíme si, Ïe cardigani a vlastnû
vel‰korgi obecnû jsou skuteãnû bájeãní
psi. Hodí se na vesnici i do mûsta, jako
spoleãenské plemeno i pro toho,
kdo chce sportovní vyÏití.
Mají slu‰nou v˘drÏ, dûláme s nimi
i dvacetikilometrové vycházky.
Odsuzujeme jejich pfiípadn˘ chov v kotci,
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potfiebují blízkost ãlovûka. S lidmi si
vytvofií velice úzk˘ a pevn˘ kontakt, ale
nejsou hysteriãtí, kdyÏ jejich majitelé
chodí do zamûstnání a vûnují se jim jen
ráno a odpoledne ãi veãer. Jsou to sice
nízcí (asi 30 cm), ale celkem mohutní psi,
takÏe je tfieba od zaãátku jasnû vymezit
pravomoci. Hlavnû nûktefií psi mají trochu
tendence k dominanci, a to se musí je‰tû
u ‰tûnûte hned potlaãit. Ideální je cviãi‰tû,
o kterém jsme uÏ mluvili.
Feny jsou obvykle bezproblémové, ale ani
se psy nejsou vût‰í potíÏe neÏ s jin˘mi
plemeny. KaÏd˘ korgi je osobnost, která
má svÛj názor, ale na rozdíl od nûkter˘ch

TakÏe uÏ je mi zcela jasné, proã
cardigan ve va‰í rodinû vyhrál na
plné ãáfie. Byl to také vá‰ první pes?
„V Kufiimi, kousek od brnûnsk˘ch
¤eãkovic, kde jsem vyrÛstala, bylo na
kynologickém cviãi‰ti hodnû pracovních
psÛ, ale jednalo se o samé nûmecké
ovãáky. âestnou v˘jimkou byli dva kníraãi
– mÛj a mojí kamarádky. Na cviãi‰tû chodil
také dozorce z vûznice se sv˘m sluÏebním
ovãákem a jednou sebou pfiivedl ‰tûnû
pembroka, jedno z prvních, které se u nás
narodilo. Jak k nûmu pfii‰el, nevím, ale
mnû uãarovalo. Potkávali jsme se na
cviãi‰ti, pozdûji i na psích v˘stavách, kam
s ním jezdil. Po kníraãovi jsem chovala
irskou teriérku, to uÏ jsem byla
s manÏelem, následoval hovawart. Ten
nakonec zÛstal sám a pod hovawartem
bylo nûjak moc místa... Akorát na nûjakého
nízkonohého psa.
Tak jsme z Polska dovezli první fenku
cardigana. Byla to první ze dvou
„pramátí“ na‰eho chovu. Nebyla nijak
líbivá, ale ‰tûÀata po ní byla krásná. Pak
pfii‰la druhá fenka – ta na nás tak nûjak
zbyla, nikdo ji nechtûl.
Jak zaãali psi v na‰í rodinû pfiib˘vat,
vûnovali jsme jim témûfi v‰echen voln˘ ãas.
MÛj manÏel se kvÛli korgiÛm dokonce
vzdal sv˘ch koníãkÛ. Bez nûho si dnes ani
ná‰ chov, ani práci okolo korgiÛ nedovedu
pfiedstavit. Také dcera Zuza i pfies to, Ïe je
jí jen devatenáct, uÏ roky pomáhá
ostatním majitelÛm s v˘chovou, v˘cvikem
i vystavováním,“ fiíká Lenka âerná.
„Dneska máme cardiganÛ tak akorát
a nemûnili bychom. Jen Zuzka si pofiídila
‰tûnû border kolie. Chce se více vûnovat
práci s oveãkami, hlavnû soutûÏím v této
disciplínû, a tam ani ten nej‰ikovnûj‰í
vel‰korgi nad daleko rychlej‰ími border
koliemi nevyhraje. Ale nakonec – proã
by si taky dokazoval, Ïe porazí borderku?
VÏdyÈ i my máme nejvût‰í radost z toho,
kdyÏ se na nás v cíli zaãne smát.“
Text a foto Martin Smrãek

