
ak bychom se mûli pokusit udûlat
si o zpÛsobu péãe o psy
objektivní obrázek. Jak jsou psi

u chovatele ubytováni? Jak je na tom
chovatel s ãistotou a hygienou? Jsou 
psi viditelnû zdraví, nebo se u nich
projevují známky onemocnûní? 
Jak reagují psi na chovatele a na
neznámou náv‰tûvu?

PODMÍNKY PÉâE O PSY
DÛleÏit˘m faktorem jsou odpovídající
podmínky péãe o psy: spokojení psi
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Náv‰tûva u chovatele psÛ
nám mÛÏe poskytnout celou
fiadu informací: Mimofiádnû
dÛleÏité je, aby chovatel psa
budil otevfien ,̆ sympatick˘
a seriózní dojem. První
zdání mÛÏe samozfiejmû 
také klamat. – Zásadnû 
se ale musíme vyh˘bat
situacím, kdy bychom si
koupili psa od chovatele,
kter˘ pÛsobí na první
pohled pochybn˘m dojmem.

V domácnosti
odpovûdného
chovatele by
mûla mít ‰tûÀata
k dispozici 
rÛzné hraãky
i moÏnosti
pohybu

P

Serióznímu
chovateli poslouÏí
dobfie i zahrada.
Postaví pro svá
‰tûÀata prostorn˘
v˘bûh, ve kterém 
se mohou jeho
schovanci pûknû
vydovádût.

Hledám seriózního
CHOVATELE!

Oãi, u‰i a nos nastraÏit!
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potfiebují odpovídající prostfiedí,
pravideln˘ v˘bûh a ãast˘ kontakt se
vztahovou osobou. JestliÏe psi Ïijí
v˘hradnû v kotcích a reagují bojácnû
nebo agresivnû, kdyÏ se k nim
pfiiblíÏíme, je to velmi
‰patné znamení.
Domácnost se psy,
o kterou se správnû
peãuje, nepáchne. Psi
mají nepochybnû
charakteristick˘ pach,
kter˘ je intenzivnûj‰í,
kdyÏ se pes namoãí, ale
u chovatele to nesmí
„pfií‰ernû smrdût“.
Rozumí se samo sebou,
Ïe psi musí pÛsobit
pûstûn˘m dojmem.
Neãistota, ztvrdlé vrstvy
‰píny kolem oãí, na nose
a v okolí fiitû mohou b˘t
známkami nedostateãné
péãe a eventuálního
onemocnûní psa. Velkou
pozornost bychom mûli
vûnovat také stavu srsti psÛ. Hodnû
nám napoví rovnûÏ vzájemn˘ vztah
psa a chovatele. Odpovûdn˘ chovatel
si udrÏuje se sv˘mi zvífiaty úzk˘
kontakt pln˘ dÛvûry. Vût‰ina
chovatelÛ, ktefií chovají psy jen jako
koníãka, integrují své psy zcela do
rodinného Ïivota a kladou maximální
dÛraz na ranou socializaci sv˘ch
zvífiat. Jsou-li psi trvale umístûni
v kotci, mûli bychom pfiinejmen‰ím
oãekávat, Ïe se s nimi chovatel dennû
vydává na procházky a Ïe jim také
poskytne dostatek pohlazení.

RODIâE
Nejlep‰í je, pokud máme pfied koupí

‰tûnûte moÏnost seznámit se
s obûma jeho rodiãi. Vzhled rodiãÛ
vypovídá o pozdûj‰ím vzhledu
‰tûÀat a setkání s rodiãi nám
poskytuje také základní informace

o eventuálních
povahov˘ch vlastnostech
a moÏn˘ch psychick˘ch
problémech  jejich
potomkÛ. Ne vÏdycky b˘vá
bohuÏel moÏné setkat se
i s otcem ‰tûÀat. ¤ada
chovatelÛ nemá vlastního
krycího psa nebo je
odkázána na „cizí krev“,
aby se genofond jejich
vlastních psÛ neúmûrnû
nezuÏoval. Proti takovému
pfiístupu nelze v zásadû
nic namítat. Chovatel 
v‰ak mÛÏe mít k dispozici
fotografie krycího psa
nebo mÛÏe mít dokonce
videokazetu s otcem 
sv˘ch ‰tûÀat.
Chovná fena by v‰ak mûla

b˘t rozhodnû vÏdy v místû odchovu
‰tûÀat. JestliÏe byla ‰tûÀata
odlouãena od své matky jiÏ ve vûku
nûkolika málo t˘dnÛ a chovná fenka
není nikde k dispozici, mûl by
zájemce o koupi ‰tûnûte pfiistupovat
ke tvrzením chovatele s jistou skepsí
a nedÛvûrou.

Marc Jacquet

ADRESY: Existuje celá fiada nejrÛznûj-
‰ích moÏností jak získat adresy serióz-
ních chovatelÛ: klubové ãasopisy, 
vydatn˘m zdrojem jsou inzertní 
rubriky odborného kynologického 
tisku nebo je moÏné se obrátit na 
poradce chovu danného plemene.
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Tato odchovna ‰tûÀat je dokonale ãistá, a pfiesto je
zafiízena s ohledem na v‰echny moÏné potfieby psÛ

Trochu poslu‰nosti nikdy neu‰kodí. Tato ‰tûÀata
kokr‰panûlÛ se cítí rozhodnû skvûle.

Nikdy nesmí v‰e nepfiíjemnû páchnout. Pokud
odchovna ‰tûÀat "smrdí aÏ na pÛdu", mûli by-
chom se radûji poohlédnout po jiném chovateli.

Mezi nejdÛleÏitûj‰í povinnosti chovatele
patfií pravidelné ãi‰tûní v˘bûhu ‰tûÀat.
V nûm nemá Ïádná hromádka co dûlat.

KONTROLNÍ SE-
ZNAM P¤I V¯BùRU
CHOVATELE:

● Sympatie,
● Hygiena,
● Ubytování psÛ,
● Zdraví psÛ,
● Doklady,
● Oãkování 

a odãervení,
● Rodiãe,
● Ochota 

poskytovat 
informace,

● Chovatel je 
novému majiteli 
‰tûnûte 
k dispozici i po 
prodeji. 

Zde vede prÛchod z odchovny ‰tûÀat pfiímo ven
do bezpeãnû oplocené zahrady. Jde-li o správn˘
zpÛsob odchovu ‰tûÀat, uspofiádání je ideální.

Oãi, u‰i a nos nastraÏit!
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