
o spojeno dohromady dává psa,
jehoÏ jedin˘m zájmem je slouÏit vûr-
nû a oddanû svému pánovi. Îe tomu

tak opravdu je, to jsem samozfiejmû pfied
‰esti lety, kdy jsem dovezl z Kanady prvního
leopardího psa, nevûdûl. Díky spolupráci
s kanadskou chovatelkou Mary Langevin tak
byl poloÏen základ ãeského chovu tohoto
v˘jimeãného plemene. 
Dnes vlastním ãtyfii importované psy
a musím fiíci, Ïe kaÏd˘ z nich je opravdu jin˘
a svÛj, ale v‰ichni to, co bylo fieãeno v˘‰e,
beze zbytku naplÀují. Jejich vitalitu
a naprosto v˘jimeãnou vytrvalost a odda-
nost jsem nena‰el u Ïádného jiného pleme-
ne, které jsem kdy choval. Chov leopardích
psÛ jsem zaloÏil bez znalostí jakékoliv lite-
ratury, chybûly tady i praktické zku‰enosti.
S odstupem ãasu mÛÏeme konstatovat, Ïe
na‰e vlastní zku‰enosti, ke kter˘m jsme
postupem ãasu dospûli, se v zásadû shodu-
jí se znalostmi americk˘ch chovatelÛ. Jen
hlavní vyuÏití plemene v podmínkách
Evropy bude jiné. Pasení stád skotu u nás
moc nepfiichází v úvahu a vyuÏití a soutûÏe
v nahánûní prasat ãi lovu m˘valÛ by asi také
nepro‰ly. Nicménû to vÛbec nevadí, protoÏe
catahoula je natolik v‰estrann˘ a v˘jimeãn˘
pes, Ïe se dá pouÏít k jak˘mkoliv sportov-
ním aktivitám. Chce to jen najít pro kon-
krétního psa toho správného páníãka a to
správné zamûstnání. 
Pfii komunikaci s americk˘mi chovateli je
znát, Ïe jsou hrdí na to, Ïe právû oni jsou
chovateli catahoul. Dnes je mi jasné, Ïe tato
hrdost je naprosto oprávnûná, Ïe pro mno-
hé z nich se stal chov tûchto psÛ Ïivotním
posláním.
Abychom i u nás mohli b˘t hrdí na to, Ïe
patfiíme k této komunitû, bude tfieba zlep‰it

komunikaci a informovanost majitelÛ a cho-
vatelÛ catahoul. Bez spolupráce, soudrÏ-
nosti a pfiátelsk˘ch vazeb mezi chovateli by
to ne‰lo. Cesta k tomuto cíli nebude snadná
a ne kaÏd˘ se po ní bude ochoten vydat.
Rozhodli jsme se tomu trochu napomoci
a abychom se navzájem seznámili, uspofiá-
dali jsme první setkání chovatelÛ leopardích
psÛ u nás. Organizátorem setkání se stala
chovatelská stanice Besavej paní Hany
Koutkové a moje chovatelská stanice ·umí-
cí kfiídla. Základní my‰lenkou bylo zaloÏit

tradici setkání chovatelÛ a majitelÛ, na kte-
rém by se mohli navzájem poznat a vymûnit
si mezi sebou své zku‰enosti. 
Pfii volbû vhodného místa setkání jsme mûli,
jak se pozdûji ukázalo, velké ‰tûstí, kdyÏ
jsme se rozhodli pro spolupráci s Lesním
hotelem v Laznech (Stra‰ín u Su‰ice).
Personál hotelu se nám po celou dobu vûno-
val s maximálním nasazením, coÏ rozhodnû
pomohlo bezvadné atmosféfie, která po
celou dobu akce panovala. Vy‰li nám vstfiíc
i co se t˘ãe ubytování psÛ, aãkoli ubytovací
kapacity byly a jsou omezené. Proto byl
dopfiedu zpracován rozpis ubytovan˘ch ne
podle úãastníkÛ (lidí), ale podle psÛ. Tak se
nám po páteãním pfiíjezdu stalo, Ïe na dve-
fiích pokojÛ jsme nena‰li svá jména, ale jmé-
na sv˘ch psÛ. To bylo rozhodnû velice milé.
Páteãní program zaãal spoleãnou veãefií,
která plynule pfie‰la v neformální setkání
pfiítomn˘ch páníãkÛ. No a protoÏe po dobré
veãefii se pfiíjemnû sedûlo, vydrÏeli jsme spo-
lu v druÏném hovoru takfika do pÛlnoci.
Podnûty, které u spoleãného sezení vznikly,
se tak daly zakomponovat do následného
sobotního a nedûlního programu.
Sobotní ráno se pro nás mûlo stát prvním
kfitem ohnûm. Do v˘cviku se zapojilo 8
dospûl˘ch psÛ, 1 dospûlá fena a jedna pÛl-
roãní fenka.
V hodinu H byli v‰ichni pfiipraveni do akce.
Na venkovním prostranství u hotelu jsme
vytvofiili velik˘ kruh a kaÏd˘ dostal prostor,
aby pfiedstavil jak sebe, tak i svého leopar-
da. Poté následovalo provádûní nejrÛznûj-
‰ích cvikÛ zamûfien˘ch na zkou‰ku povahy.
To proto, abychom získali pfiehled o tom, co
mÛÏeme od jednotliv˘ch úãastníkÛ oãeká-
vat a jak˘ je vztah mezi pánem a psem. 
Vzhledem k blíÏící se nové v˘stavní sezonû
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jsme dali prostor i spoleãné pfiípravû na
v˘stavy. Pro ãást pfiítomn˘ch to bylo
naprosté novum, protoÏe se zatím Ïádné
v˘stavy nezúãastnili. KoneckoncÛ tolik
dospûl˘ch psÛ tohoto plemene se pfii Ïádné
pfiíleÏitosti a navíc v jednom kruhu dosud
v Evropû nesetkalo. Obvykle se u nás v rám-
ci jedné tfiídy vystavují na v˘stavách jeden
aÏ tfii jedinci. Myslím, Ïe letos uÏ by se situa-
ce i u tak vzácného plemene, jak˘m leopar-
dí pes nepochybnû je, mohla zmûnit. 
Ve zb˘vajícím ãase do obûda jsme se vyda-
li do pfiilehlého lesa, kde probûhl dal‰í test
povahy psÛ. Cílem tohoto testu bylo urãit,
jak dalece je pes dominantní a jak dalece
je sv˘m majitelem zvládnut. V lese se dá
snadnûji rozpoznat, jestli je pes bázliv ,̆
dominantní nebo zdravû sebevûdom .̆
Páníãci si pfii této pfiíleÏitosti mohli uvûdo-
mit, jak jsou na tom ve vztahu k svému
psovi a kdo z nich je vlastnû pán a kdo
musí poslouchat. Na‰tûstí a k na‰í velké
radosti jich vût‰ina uspûla. Nicménû se
ukázalo, Ïe je vÏdy co vylep‰ovat.
Odpoledne se v lese pokraãovalo. Po lesních
cestách byl vyt˘ãen 3 km dlouh˘ okruh. Na
nûm si mohli pfiítomní vyzkou‰et jízdu na
kolobûÏce taÏené psem. Aby psi lépe chápa-
li, co se od nich Ïádá, jeden z páníãkÛ jel
sám vpfiedu na kolobûÏce a dal‰í páníãek se
psem zapfiaÏen˘m do kolobûÏky vyráÏel
v tûsném závûsu vstfiíc novému dobrodruÏ-
ství. Jak se ukázalo, na zmrzlé rovné cestû
to jelo docela slu‰nû a nebyl nikdo, kdo by
se pfii této ãinnosti nezapotil (zejména v‰ak
pfiedjezdci bez psa). Myslím, Ïe tato discip-
lína pro nás bude v budoucnu opravdu veli-
ce uÏiteãná a populární. Je vhodná pro pod-
poru fyzické kondice nejen psa, ale i jeho
pána. Z hlediska vybavení není tak nároãná
a za vhodn˘m terénem není tfieba nikde
daleko jezdit. Nedoporuãujeme samozfiejmû
jízdu po asfaltu. Nejvhodnûj‰í je to na lesní
nebo travnaté cestû. 
Po vyd˘chání následovala praktická ukázka
pouÏití psa pfii dogtrekingu.

Z uveden˘ch dvou disciplín by se v budouc-
nu mohla stát samostatná náplÀ nûkterého
z pfií‰tích setkání.
Tûsnû pfied setmûním jsme se vrátili do
hotelu a po krat‰ím oddechu následovala
(tentokráte jiÏ bez psÛ) pfiedná‰ka a disku-
se nad literaturou t˘kající se chovu americ-
k˘ch catahoul. Pfii ní jsme mûli moÏnost se
seznámit s poznatky a zku‰enostmi americ-
k˘ch chovatelÛ, které jsou shrnuty ve dvou
základních (a pravdûpodobnû jedin˘ch)
publikacích o tomto plemeni. Pfiítomní tak
mûli moÏnost nahlédnout do The Catahoula
Collection od Betty Ann Eavesové a The
Louisiana Catahoula Leopard Dog. A truly
versatile working dog od Dona Abneyho.
S nejzajímavûj‰ími pasáÏemi z tûchto knih
byli úãastníci zevrubnû seznámeni. JelikoÏ
obû publikace jsou bohatû ilustrovány foto-
grafiemi jedincÛ z americk˘ch chovÛ, mohl
kaÏd˘ posoudit, alespoÀ co se exteriéru
t˘ká, jak by obstál jeho pes v porovnání
s americkou konkurencí. Takové srovnání je
pro nás potû‰ující, protoÏe je nesporné, Ïe
se nám dafií produkovat ‰tûÀata, jejichÏ kva-

lita je opravdu vyrovnaná a na prvotfiídní
úrovni. TûÏko v‰ak lze takto porovnávat pra-
covní kvality psÛ. V na‰ich podmínkách jim
proto musíme najít nová uplatnûní. 
O tom, Ïe se se‰la parta opravdov˘ch
nad‰encÛ a lidí zapálen˘ch pro vûc nás pfie-
svûdãila bohatá diskuse, která se k probíra-
né tematice rozvinula. Dokonce i podávání
veãefie se muselo o pÛl hodiny posunout.
Veãefie se pak plynule pfiemûnila v pfiiprave-
n˘ raut. Jako v pohádce si kaÏd˘ mohl
nabrat a vypít, co hrdlo ráãilo. A i kdyÏ mezi
námi byli nepochybnû borci, raut byl ve
spolupráci s personálem tak dokonale pfii-
praven, Ïe znaãná ãást poho‰tûní zÛstala
nepokofiena. Palaãinky v jedenáct veãer se
v‰ak daly jen stûÏí odmítnout.
Po nedûlní snídani byla na programu spo-
leãná vycházka se psy. Vyt˘ãená trasa
zabrala takfika tfii hodiny intenzivního
pochodu. Dobytí Zuklína se podafiilo za slu-
neãného poãasí, aãkoli jindy nádhern˘
v˘hled na pfiedhÛfií ·umavy byl zcela
zastfien naprosto neproniknutelnou mlhou
v údolí. Na strm˘ sestup lesem v‰ak byli
nûktefií trochu nepfiipravení. To v‰ak dob-
rou náladu nikomu nezkazilo. Po nedûlním
obûdû následovalo zhodnocení a ukonãení
akce. Rozdûlení cen a medailí se nekonalo,
protoÏe vyhrál kaÏd ,̆ kdo pfiijel. 
Pfii pfiíleÏitosti vyhodnocení setkání jsme si
naznaãili spoleãnou pfiedstavu o tom, jak by
pfií‰tí akce mûly vypadat. Pfií‰tû se na ní pot-
kají dnes uÏ „stafií známí“ obohaceni o pfií-
tomnost nováãkÛ, ktefií prozatím nemûli
moÏnost b˘t u toho, a samozfiejmû poãítá-
me i s nov˘mi nad‰enci, ktefií dnes stojí na
zaãátku nebo dokonce pfied zaãátkem svého
spoleãného souÏití s catahoulou. Informace
o konání pravideln˘ch akcí mÛÏete nalézt
na www.firstmate.cz/catahoula. Na tûchto
stánkách budete mít moÏnost zhlédnout
i fotogalerii zúãastnûn˘ch psÛ. Termín plá-
nované spoleãné akce byl stanoven na
duben 2005. AÈ Ïije druhé setkání chovate-
lÛ leopardích psÛ! ing. Gerhard Stein 
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