
si nejznámûj‰í je ten u tokijského
nádraÏí pfiedstavující vûrnou akitu,
psa Hachi, kter˘ chodil, jak byl

zvykl˘, kaÏd˘ den vyhlíÏet svého pána
k veãernímu vlaku pr˘ je‰tû devût let po
jeho smrti. KdyÏ i on umfiel, Japonci mu
jako v˘raz obdivu vybudovali pomník

s nápisem „Chucken Hachi-ko - vûrn˘ pes
Hachi“. Pfiipomenutí v‰em vûãnû
spûchajícím, Ïe kromû shonu, chaosu
a penûz existují i jiné, trvalej‰í hodnoty, se
jeho umístûní uprostfied kypícího
mnohamilionového mûsta
jeví jako pÛsobivé memento.

Dal‰í pomník, tentokrát hned dvanácti
akitám, nechal zbudovat císafi Hirohito
v ‰edesát˘ch letech minulého století.
Tentokrát ne‰lo o vûrnost, ale
o neuvûfiitelnou Ïivotaschopnost plemene.
V roce 1957 se japon‰tí badatelé pokusili
uskuteãnit v˘pravu na jiÏní pól se
spfieÏením dvaceti akit, ale z dÛvodu

mnoha nepfiízniv˘ch okolností ji museli
pfiedãasnû ukonãit. Ve‰keré vybavení a psy
byli nuceni nechat na místû. Jaké v‰ak bylo
jejich pfiekvapení, kdyÏ se o tfii roky
pozdûji vrátili na téÏe místo, aby
v expedici pokraãovali. Z dvaceti
opu‰tûn˘ch akit jich dvanáct pfieÏilo!
Dnes uÏ tûÏko dokáÏeme posoudit, nakolik
jsou v˘‰e zmiÀované pfiíhody, ba spí‰e by
se dalo fiíci psí „hrdinské eposy“, pravdivé,
ale jak se fiíká „na kaÏdém ‰prochu pravdy
trochu“. AÏ pojedete do Tokia, mÛÏete se
na vlastní oãi pfiesvûdãit, Ïe oba pomníky
tam opravdu stojí. A pokud se blíÏe
seznámíte s akitami, o jejich vûrnosti,
vytrvalosti a schopnosti vyrovnat se
i s tvrd˘mi podmínkami uÏ také
pochybovat nebudete...

Nejvût‰í z fiady
Akita je urãitû nejznámûj‰ím japonsk˘m
plemenem, pfiitom ale zdaleka ne jedin˘m.
A vlastnû ani jedineãn˘m. PsÛ podobného
typu existuje v Zemi vycházejícího slunce
celá fiada a sahá od maliãké ‰iby inu pfies
stfiednû velké kai, kishu, ainu a shikoku
inu aÏ po velkou akitu. V‰ichni tito psi,
kdyÏ pomineme velikost a zbarvení, jsou si
navzájem dost podobní a jsou klasick˘mi
pfiedstaviteli seversk˘ch ‰picovit˘ch
plemen. Znamená to, Ïe se vyznaãují
klínovitou hlavou s mal˘ma vztyãen˘ma
u‰ima, kvadratickou tûlesnou stavbou,
krátkou, velmi hustou odstávající srstí
a ocasem zatoãen˘m pfies hfibet. Pro
japonská plemena jsou typické je‰tû malé,
hluboko uloÏené trojúhelníkové oãi.
Akita se z nich tû‰í nejvût‰í váÏnosti uÏ
pro své vskutku impozantní rozmûry
(dosahuje v kohoutku aÏ 70 centimetrÛ
a hmotnosti kolem 50 kg). Ty jsou v‰ak
plodem pomûrnû nedávné doby, kdysi
Ïádné opravdu velké japonské plemeno
neexistovalo, pÛvodní tamní psi byli malé
aÏ stfiední velikosti. I takzvaní akita
matagis pouÏívaní v Japonsku od poãátku
17. století k lovu medvûdÛ a vût‰í zvûfie,

V Japonsku si sv˘ch národních plemen dokáÏou váÏit. A snad
nejvíce akit. Jsou tam pokládány za symbol psí vûrnosti
a také zdraví. Prohlásili je za národní kulturní dûdictví.
A v Tokiu jim dokonce zbudovali hned nûkolik pomníkÛ!

Skupinka americk˘ch akit

A

Akita
(akita inu a americká akita)
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pfiedev‰ím jelenÛ, i ke psím zápasÛm, byli
pÛvodnû jen stfiední velikosti.

¤e‰ení na vládní úrovni
V 19. století se Japonsko otevfielo svûtu,
coÏ mimo jiné znamenalo i to, Ïe se do
zemû dostala spousta do té doby
nevídan˘ch evropsk˘ch plemen. PÛvodní
men‰í akity zaãaly b˘t kfiíÏeny s tosami
a mastify. Tím sice vzrostla velikost
plemene, ale ztrácely se jeho pÛvodní
vlastnosti typické pro japonské ‰pice.
Japonskou vládu to zneklidnilo (Neumím
si pfiedstavit, Ïe by tfieba osud ãeského
horského nebo strakatého psa, jakkoliv
pohnut˘, dokázal zneklidnit souãasnou
ãeskou vládu. Ale to jen tak na okraj...).
V roce 1931 na to reagovala zaloÏením
Spoleãnosti pro zachování japonsk˘ch psÛ
a v‰echna domácí plemena vyhlásila za
národní kulturní dûdictví. Jejich v˘voz byl
zcela zakázán, aby se zbytky star˘ch
plemen udrÏely na domácí pÛdû, pro
nejlep‰í pfiedstavitele plemene byly
vypisovány zvlá‰tní ceny.
Úpadek se podafiilo zastavit, ale ne
nadlouho. Pfii‰la druhá svûtová válka.
A co bylo dál, to pomûrnû podrobnû
popisuje dne‰ní standard plemene:
„V prÛbûhu druhé svûtové války (1939-
–1945) bylo bûÏné uÏívat psy jako zdroje
koÏe‰iny pro vojenské obleãení. Policie
nafiídila odchycení a konfiskaci v‰ech psÛ
kromû nûmeck˘ch ovãákÛ uÏívan˘ch pro
vojenské úãely. Nûktefií chovatelé se snaÏili

obejít tento pfiíkaz kfiíÏením sv˘ch psÛ
s nûmeck˘mi ovãáky. KdyÏ druhá svûtová
válka skonãila, akit bylo Ïalostnû málo
a rozdûlovaly se do tfií odli‰n˘ch typÛ: 1)
matagi akity, 2) bojové akity, 3) ovãácké
akity. To vytváfielo v plemeni velké zmatky.
Bûhem pováleãného procesu obnovení
pÛvodního plemene byl po pfiechodnou
dobu velmi populární pes Kongo-go
z linie Dewa, kter˘ vykazoval vlastnosti
mastifa a vliv nûmeckého ovãáka.
Rozumnûj‰í chovatelé v‰ak nepovaÏovali
tento typ za správné japonské plemeno
a snaÏili se odstranit rysy cizích plemen
kfiíÏením s matagi akitami, aby dosáhli
obnovení pÛvodního plemene a uspûli
v ustavení ãisté linie velkého
plemene, jak je známe dnes.“
V˘voj plemene nebyl jednoduch˘
a neobe‰el se bez konfliktÛ. I proto
k uznání akity inu jako moderního
plemene do‰lo pomûrnû pozdû. Ze strany
FCI byla uznána teprve v roce 1964. Ale
kdo by si myslel, Ïe tím ve‰keré spory
skonãily, hluboce by se m˘lil.

Spor o „správnou akitu“
Je‰tû pfied první svûtovou válkou a pak
v meziváleãném období se akity
z Japonska dostaly do Spojen˘ch státÛ,
dal‰í si s sebou pfiivezli po 2. svûtové válce
vracející se ameriãtí vojáci. Vzhledem
k tradiãní uzavfienosti japonsk˘ch
chovatelÛ, geografické izolovanosti
amerického kontinentu a také proto, Ïe
Ameriãané mají ve zvyku dûlat si vûci po
svém, do‰lo u akity k podobnému v˘voji
jako tfieba u amerického kokr‰panûla.
Americk˘ typ byl zaloÏen pfiedev‰ím
pÛvodnû na linii Dewa, která byla

v Japonsku jako netypická odmítána. Psi
této linie byli vy‰‰í, mohutnûj‰í,
a vyznaãovali se nejrÛznûj‰ím, zãásti
i ãernobíl˘m zbarvením a ãasto také
tmavou maskou.
Roku 1956 byl v USA zaloÏen Akita Club
of America, AKC (American Kennel Club)
toto plemeno uznal v fiíjnu 1972. Ov‰em
v této dobû nemûly AKC a JKC (Japan
Kennel Club) uzavfieny reciproãní dohodu
o vzájemném uznávání prÛkazÛ pÛvodu,
a proto bylo nemoÏné pouÏívat pro
plemeno nové krevní linie z Japonska.
V dÛsledku toho docházelo k dal‰ímu
prohlubování rozdílÛ mezi obûma typy.
Ve Spojen˘ch státech se tak postupnû
vyvinulo samostatné plemeno, jehoÏ
charakteristické vlastnosti a typ zÛstávají
nezmûnûny jiÏ od roku 1955.
Proto bylo stále tûÏ‰í posuzovat americké
a japonské akity v rámci jednoho plemene.
Po mnoha sloÏit˘ch jednáních do‰lo
k tomu, k ãemu zfiejmû dojít muselo:
v roce 1999 bûhem jednání FCI na svûtové
v˘stavû psÛ v Mexiku dostalo rozdûlení
i oficiální posvûcení. Americká akita byla
nejprve uznána pod názvem velk˘
japonsk˘ pes, pfied dvûma lety pak byla
pfiejmenována na americkou akitu. Obû
plemena se od té doby uÏ dÛslednû ubírají
svou vlastní cestou. Skonãilo tím dlouhé
období hádek a nevraÏivosti, kdy pfiíznivci
obou táborÛ ãasto nesmifiitelnû
prosazovali své favority. I u nás jsou
chovány obû akity a po rozdûlení v roce
2000 si kaÏdá z nich na‰la skupinu
pfiíznivcÛ.

NûÏná v srdci, tvrdá navenek
Pfiesnû tak akitu charakterizují sami
Japonci. A dá se jim vûfiit. Navenek pÛsobí

Americká akita
– pestrá paleta barev, i strakaté
a Ïíhané zbarvení,
– ãasto ãerná maska,
– kohoutková v˘‰ka 66 aÏ 71 cm,
– mohutnûj‰í tûlo,
– silnûj‰í kosti.

Akita inu
– zbarvení pouze ãerveno-béÏové,
sezamové, Ïíhané a bílé,
– urajiro – v‰echny zmínûné barevné rázy
kromû bílé musí mít bûlavou srst na
stranách tlamy, na lících, na spodní stranû
ãelisti, krku, hrudníku, tûle a ocasu
a na vnitfiní stranû konãetin,
– nikdy ãerná maska,
– kohoutková v˘‰ka 61 aÏ 67 cm,
– ménû mohutné tûlo.

PÛvodní japon‰tí ‰picové
– akita inu,
– hokkaido ken,
– kai inu,
– ki‰u inu,
– ‰ikoku inu,
– ‰iba inu.

Akita inu v málo bûÏné bílé barvû

Portrét:
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Americká akita mÛÏe mít tmavou masku

SP 02/09 16-19 Portret:Sestava 1  9.1.2009  11:59  Stránka 17



jako robustní, tvrd˘ a velmi odváÏn˘ pes.
Zvlá‰tû samci si ãasto poãínají
dominantnû, nekompromisnû brání své
teritorium a i na vycházkách nûkdy mívají
problémy se psími kolegy stejného
pohlaví.
Na druhé stranû k lidem, které zná a má
ráda, se akita chová velmi mile aÏ nûÏnû.
S velk˘m citem pfiistupuje i k dûtem. Její
vûrnost je v Japonsku pfiísloveãná, pánovi
je oddaná doslova aÏ za hrob.
Je to skuteãnû vyhranûn˘ charakter a vyjít
s ním není vÏdy jednoduché. Majitelé se
vcelku shodují, Ïe akita nezná pojem
„absolutní poslu‰nost" a Ïe dûlá jen to, co
sama povaÏuje za správné. MÛÏete tomu
fiíkat tvrdohlavost nebo samostatnost,
faktem v‰ak zÛstává, Ïe poradit si s tímto
chováním není snadné. Akity lze
vychovávat, ale nelze je do niãeho nutit
násilím. S fyzick˘mi tresty, byÈ mírn˘mi,
byste u nich rozhodnû neuspûli! Musí se
na nû pomaleji neÏ na tzv. sluÏební psy.
Bez velké dávky trpûlivosti a tolerance se
pfii v˘cviku neobejdete. Urãitû to nejsou
psi, s nimiÏ byste jako po másle skládali
jednu zkou‰ku z v˘konu za druhou,
vzhledem k vysokému prahu dráÏdivosti
nejsou vhodní pro v˘cvik obrany a také
s poÏadavky na strojovû pfiesné provádûní
cvikÛ poslu‰nosti byste u nich neuspûli.

Jste dost dobfií?
Ale docílit toho, aby vás akita respektovala

a rámcovû poslouchala a aby pfii‰la na
zavolání, není nic nemoÏného. S její
v˘chovou musíte ov‰em zaãít od prvního
dne, kdy si ji pfiivedete domÛ. Alfou
a omegou je dÛslednost. I kdyÏ ‰tûÀata
akit jsou mimofiádnû okouzlující
a roztomilá, od zaãátku si musíme
rozmyslet, co od nich budeme poÏadovat
a co ne. Urãitû by nebylo rozumné vzít si
‰tûÀátko „jen jednou“ do postele - dospûlá
akita se vám tam nevejde, ale bude to
dÛslednû vyÏadovat. Dospûlé akity neznají
kompromisy! Jejich majitel musí b˘t

zrovna takov˘, aby si zaslouÏil b˘t vÛdcem
smeãky. A musí poãítat s tím, Ïe si jeho
pes bude obãas ovûfiovat, zda si jeho
páníãek toto postavení stále zaslouÏí.
Majitel akity musí b˘t nejen dÛsledn˘, ale
také sebevûdom˘, vyrovnan˘, spolehliv˘,
rázn˘ a energick˘. KaÏd˘ zájemce by si mûl
nejprve sáhnout hluboko do svûdomí
a zváÏit nejen, jestli je akita dobrá pro nûho,
ale také jestli on je dost dobr˘ pro ni.
Akita, která se od samého poãátku nauãí
znát své hranice - a bude se v jejich rámci
cítit dobfie - je bude ochotnû dodrÏovat
a nebudou s ní problémy. Samozfiejmû
pokud bude majitel respektovat specifika
její povahy. Nikdy to nebude miláãek davÛ,
kter˘ je s kaÏd˘m kamarád, a uÏ vÛbec ne
s cizími psy. Zatímco v rámci domácí
smeãky se s ostatními srovnat dokáÏe,
navenek projevuje jen málo tolerance.
Samozfiejmû hodnû zmÛÏe dobrá
socializace zahrnující odmaliãka setkávání
s jin˘mi psy, pfii nichÏ se nauãí pravidlÛm
mírového souÏití. Pfiesto je tfieba poãítat
s tím, Ïe kontakt zvlá‰tû dospûl˘ch zvífiat
se soukmenovci mÛÏe b˘t problematick˘.
V tomto ohledu se akity trochu podobají
teriérÛm: souboje se rozhodnû
nezaleknou. Také odnauãit je honit cizí
koãky se vám asi nepodafií. S tûmi
domácími se v‰ak vût‰inou rychle sÏijí.

Je to ‰pic?
Není pochyb o tom, Ïe akita inu patfií mezi
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‰picovité psy - svûdãí o tom fiada jejích
anatomick˘ch znakÛ, o kter˘ch jsme se
zmiÀovali na úvod. Ale nelze si
pfiedstavovat, Ïe by proto mûla nûjak
blízko k na‰im evropsk˘m ‰picÛm. Tak
tfieba na rozdíl od nich ‰tûká jen
minimálnû - fiíká se, Ïe co nûmeck˘ ‰pic
na‰tûká za den, nena‰tûká akita za rok.
Není také Ïádn˘m vûrn˘m hlídaãem, kter˘
se striktnû drÏí u domu a nehne ze
svûfieného dvorku. Akita byla pÛvodnû
lovecky vyuÏívána a lovecké geny - na
rozdíl od nûmeck˘ch ‰picÛ - rozhodnû
nepostrádá. Pokud má pfiíleÏitost, nudí se
a navíc je‰tû není dobfie vychovaná, mÛÏe
zaãít utíkat. Na druhé stranû to ale není

bezhlav˘ lovec a spoleãnosti pána, kterého
uznává, dá vÏdy pfiednost pfied bezhlav˘m
‰tvaním zvûfie nûkde o samotû v lesích.
Hlídat ale dokáÏe: má dobfie vyvinut˘
teritoriální pud a v pfiípadû potfieby si umí
zjednat respekt. Aãkoliv není u‰tûkaná ani

pfiehnanû ostraÏitá, a i kdyÏ nebude od
rána poletovat podél plotu a „stra‰it“
kolemjdoucí, pod její ochranou se
mÛÏete cítit bezpeãnû.

Dlouhé dûtství
Zatímco koneãné velikosti, zvlá‰tû v˘‰ky,
akita dosáhne ãasto uÏ kolem osmého
mûsíce vûku a vypadá (témûfi) jako dospûl˘
pes, v té dobû jím rozhodnû je‰tû není.
Jednak psychicky, protoÏe právû v té dobû
pfiichází období puberty a v‰echno, co
trpûliv˘ majitel svého psa do té doby
nauãil, se mÛÏe zdát ztraceno, ale i fyzicky.
V té dobû je‰tû není ukonãen v˘voj kostry,
a tak by mlad˘ pes rozhodnû nemûl
vyráÏet na del‰í v˘lety, ãasto bûhat po
schodech, skákat, natoÏ vás doprovázet na
cyklistické v˘lety. Akity jsou tvrdé i samy
k sobû a málokdy dají najevo, Ïe jsou
unavené. Rozum - a pozorné oko, aby
zaznamenalo i malé známky únavy - musí
mít vÏdy majitel.

Klidná síla
„Klidná síla“ - nûkdej‰í heslo na‰ich
lidovcÛ - v pfiípadû akit skuteãnû sedí. Klid
z nich pfiímo vyzafiuje a svou sílu jsou
ochotny nasadit kdykoliv v pfiípadû
potfieby. Vût‰inou si poãínají vyrovnanû,
pÛsobí spí‰e váÏn˘m dojmem. Nejsou to
Ïádní „tajtrlíci“, nebaví je honit se za
míãkem ani donekoneãna pilovat
poslu‰nost na cviãi‰ti. Chtûjí Ïít v klidném
prostfiedí, ve stálém okruhu sv˘ch lidí,
rády dodrÏují své zvyklosti. Nemají rády
hektiku a chaos. Hned tak je nûco
nevyvede z míry.
O vûrnosti akity se vyprávûjí legendy,
stejnû jako o její odvaze. Bezpochyby je
inteligentní, ale její chytrost nelze
pomûfiovat jen tzv. pracovní poslu‰ností.
Je také impozantní a nezvykle krásná - ale
ani to by nemûlo pro nikoho hrát hlavní
roli pfii rozhodování, zda je to pes vhodn˘

právû pro vás. Akita je skvûl˘, ale velmi
nároãn˘ spoleãník. Je zvyklá b˘t nároãná
na sebe i na ostatní. Ne kaÏd˘ dokáÏe jejím
nárokÛm dostát.
Text Les
Foto M. Smrãek, J. KruÏíková(1),
M. Klusková (1)

Portrét:

Standard krátce: Americká akita

âÍSLO STANDARDU: 344
ZEMù PÒVODU: Japonsko (v˘voj USA)
CELKOV¯ VZHLED: Velk˘ pes robustní
konstituce, harmonick ,̆ celkovû
mohutn˘ a silné kostry. Pro plemeno je
charakteristická ‰iroká hlava ve tvaru
tupého trojúhelníku s hlubokou tlamou,
pomûrnû mal˘ma oãima a vztyãen˘ma
u‰ima smûfiujícíma kupfiedu.
POVAHA: Pfiátelská, ostraÏitá, vnímavá,
dÛstojná, uãenlivá, odváÏná.
VELIKOST: Psi 66 aÏ 71 cm, feny 61 aÏ 66 cm
BARVA: Jakákoliv, napfiíklad ãervená, Ïlutá,
bílá atd.; pfiípustná je i strakatá a Ïíhaná.
Barvy jsou záfiivé a jasné, znaky jsou dobfie
vyváÏené, s maskou nebo bez ní, pfiípadnû
s lysinou. Bílí psi (jednobarevní) masku
nemají. Strakatí psi mají bílou základní
barvu s velk˘mi rovnomûrnû rozmístûn˘mi
skvrnami pokr˘vajícími
hlavu a více neÏ jednu tfietinu tûla. Barva
podsady se smí li‰it od barvy krycí srsti.
KONTAKT: www.akitaklub.cz

Standard krátce: Akita inu
âÍSLO STANDARDU FCI: 255
ZEMù PÒVODU: Japonsko
CELKOV¯ VZHLED: Velk ,̆ robustnû stavûn˘
pes, dobfie vyváÏen ,̆ s mnoÏstvím hmoty.
U‰lechtil ,̆ dÛstojn ,̆ rezervovan .̆
POVAHA: Vyrovnaná, vûrná,
uãenlivá, chápavá.
VELIKOST: Psi 67 cm, feny 61 cm.
Tolerance ±3 cm.
BARVA: âerveno-béÏová, sezamová
(ãerveno-béÏové chlupy s ãern˘mi ‰piãkami),
Ïíhaná a bílá. V‰echny zmínûné barevné
rázy kromû bílé musí mít urajiro.
KONTAKT: www.kchmpp.cz
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Americké akity: nahofie dospûlá, dole ‰tûÀata

Akita inu je
u‰lechtil ,̆
dÛstojn˘
a rezervovan˘
pes *

SP 02/09 16-19 Portret:Sestava 1  9.1.2009  11:59  Stránka 19


