
12 SVùT PSÒ 9/05

PORTRÉT PLEMENE

NûÏn˘ obr

Díky velmi
pfiíjemn˘m
povahov˘m
vlastnostem
patfií bernsk˘
sala‰nick˘ pes
mezi populární
plemena
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ist˘mi charakteristick˘mi vlast-
nostmi bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ
byla vÏdy nekomplikovaná povaha

a v‰estrannost. Ve ‰v˘carsk˘ch alpsk˘ch
údolích, kde bylo toto plemeno vy‰lech-
tûno z rÛzn˘ch rázÛ sedláck˘ch psÛ,
museli tito nûÏní obfii ze v‰ech sil pomá-
hat pfii kaÏdodenní práci. Odpovídali
nejen za bezpeãí dvora, ale pouÏívali se
také pfied tûÏk˘mi mlékafisk˘mi vozíky
a u stád skotu. Za poÏadavkem vysoké
v˘konnosti v‰ak brzy následovalo pfiání
jednotného vzhledu a krásy – a tak zane-
dlouho vznikl chovatelsk˘ program „lysi-
nek“ nebo „límeãkÛ“, jak tûmto sedlác-
k˘m psÛm ve ·v˘carsku rádi fiíkali.
Kdyby se pfied více neÏ sto lety nechopil
jeden ze ‰v˘carsk˘ch milovníkÛ psÛ pfií-
leÏitosti, star˘ ‰v˘carsk˘ sedláck˘ pes by
pravdûpodobnû brzy vyhynul.
To se ale na‰tûstí nestalo a dnes patfií
bernsk˘ sala‰nick˘ pes dokonce mezi
oblíbená a roz‰ífiená plemena psÛ. Mód-
ním psem se ale nikdy nestal. To je také
dobfie, protoÏe tenhle v˘voj aÏ dosud Ïád-
nému plemeni neprospûl.

OstraÏit ,̆ ale bez agresivity
Nehledû na nepopiratelnû pÛvabn˘
vzhled okouzlují bern‰tí sala‰niãtí psi
hlavnû svou pfiátelskou povahou. Jsou
vÛãi lidem i zvífiatÛm velmi otevfiení, sou-
ãasnû si ale zachovávají potfiebnou dávku
ostraÏitosti, aniÏ by byli agresivní. To pla-
tí v první fiadû pro psy z odchovÛ zodpo-
vûdn˘ch chovatelÛ. Pokud si nûkdo koupí
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Bernský salašnický pes
„Nepopsatelnû pfiátelsk ,̆ sociální a neuvûfiitelnû

miluje dûti,“ popisují milovníci tohoto plemene
bernského sala‰nického psa. Vzhled tohoto lakovû

ãerného psa s ãervenohnûd˘mi a bíl˘mi odznaky 
je navíc velmi impozantní. Je to nejen rodinn˘ 
pes, ale souãasnû dokáÏe úãinnû chránit dÛm

i majetek svého majitele. Tento kdysi 
sedláck˘ pes ze ‰v˘carsk˘ch alpsk˘ch 

údolí je totiÏ také ostraÏit .̆

J
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bernského sala‰nického psa u pochybné-
ho mnoÏitele, mÛÏe se seznámit s hrozi-
v˘mi vlastnostmi zvífiete slabé povahy.
U takov˘ch psÛ je nadmûrnû agresivní
chování a dal‰í nápadné projevy chování
na denním pofiádku.

Jít na procházku? Ale rád!
Jsou to sice statní medvídkové, ale to
neznamená, Ïe by se bern‰tí sala‰niãtí
psi nepohybovali rádi. KaÏdodenní pro-
cházky patfií mezi jejich oblíbené zamûst-
nání a vût‰ina psÛ tohoto plemene se
vydá se sv˘mi majiteli ráda i na del‰í túry.

Bernsk˘ sala‰nick˘ pes v‰ak není vhodn˘
jako prÛvodce cyklistÛ ani na agility, na
to je bernsk˘ sala‰nick˘ pes moc tûÏk˘.
Pokud si nûkdo oblíbil uvedené druhy
sportu, urãitû mu bude více vyhovovat
lehãí, aktivnûj‰í pes.

Kynologická ‰kola
I kdyÏ bernsk˘ sala‰nick˘ pes není spor-
tovnû zaloÏen˘m atletem, rozhodnû by
mûl absolvovat základní v˘cvik. Chceme
-li se vydat se sv˘m psem této velikosti na
vefiejnost, je solidní v˘chova alfou a ome-
gou. Dobr˘m man˘rÛm se tento barevn˘

·v˘car nauãí naprosto bez problémÛ,
budeme-li ho uãit dÛslednû, ale bez zby-
teãné tvrdosti.

Skvûl˘ terapeutick˘ pes
Odhlédneme-li od kvalit bernsk˘ch sala‰-
nick˘ch psÛ jakoÏto spoleãníkÛ rodin,
získává toto plemeno stále pevnûj‰í pozi-
ce jako terapeutick˘ pes. Zdá se, Ïe mimo-
fiádné vlohy prokazuje pfiedev‰ím pfii prá-
ci s postiÏen˘mi dûtmi. Známe lidi, ktefií
se sv˘mi bernsk˘mi sala‰nick˘mi psy nav-
‰tûvují dûti ve ‰kolách. ·koláci tak mají
pfiíleÏitost navázat tûsn˘ kontakt s velk˘m
pfiátelsk˘m psem. ProtoÏe mnoho dûtí
trpí opravdov˘m odcizením pfiírodû
a nûkdy jsou dûti dokonce z domova
vybaveny strachem ze psÛ, je tím dÛleÏi-
tûj‰í jim tento pfiístup usnadnit.

Zdraví
A jak je to u bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ
se zdravím? Stejnû jako v‰echna ostatní
velká plemena psÛ jsou i bern‰tí sala‰niã-
tí psi ohroÏeni torzí Ïaludku. Mezi pre-
ventivní opatfiení patfií miska s krmením
postavená na vyv˘‰ené místo, denní porce
podávaná ve dvou etapách (vÏdy ráno
a veãer), dodrÏování pevného ãasu krme-
ní a po krmení dbát na to, aby mûl pes
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Standard krátce
â. STANDARDU FCI: 45
ZEMù PÒVODU: ·v˘carsko
POVAHA: Spolehlivá, nebojácná,
pozorná, sná‰enlivá, pfiátelská a sociální
VELIKOST: Od 64 do 70 centimetrÛ
(psi), od 58 do 66 centimetrÛ (feny)
HMOTNOST: 50 aÏ 65 kilogramÛ
OSRSTùNÍ: Hladké nebo lehce zvlnûné
BARVA: Hluboce ãerná základní 
barva se sytû hnûdoãerven˘m pálením,
bílou lysinkou a kfiíÏem na hrudi; bílé
tlapy a ‰piãka ocasu jsou Ïádoucí
VHODN¯ JAKO: Rodinn˘ pes,
spoleãensk˘ a pracovní pes,
terapeutick˘ pes
KONTAKT: 
Klub ‰v˘carsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ, 
kssp@kssp.cz

Ve dvojitém
balení se tito
sociálnû
zaloÏení psi cítí
zvlá‰È dobfie

Jsou
skvûl˘mi
partnery pro
voln˘ ãas
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potfiebn˘ klid. Pokud jde o otoãení Ïalud-
ku, mÛÏe majitel psa zavést aktivní pre-
ventivní opatfiení, ale jak to vypadá s ãas-
to se vyskytujícím onemocnûním rako-
vinou, která dává tomuto plemeni zabrat?
Matefisk˘ chovatelsk˘ klub uÏ dávno zare-
agoval a podporuje v˘zkumn˘ program
zamûfien˘ na maligní hystiocytózu. 
Rakovina je u bernského sala‰nického
psa jiÏ del‰í dobu nejãastûj‰í pfiíãinou
úhynÛ a v dÛsledku toho se bernsk˘ sa-
la‰nick˘ pes doÏívá v prÛmûru jen sedmi
let. Samozfiejmû existují berÀáci, ktefií se
doÏijí podstatnû vy‰‰ího vûku, deset aÏ
dvanáct let není niãím v˘jimeãn˘m.
âastou pfiíãinou smrti jsou také onemoc-
nûní ledvin. Zde se pfiedpokládá, Ïe svou
roli mÛÏe hrát borelióza, onemocnûní
pfiená‰ené klí‰Èaty. Zaãne-li se u bernské-
ho sala‰nického psa zhor‰ovat funkce
ledvin, rozhodnû je tfieba nechat psa vy-
‰etfiit, zda neonemocnûl boreliózou.  
Podobnû jako u fiady dal‰ích plemen
psÛ se také u bernsk˘ch sala‰nick˘ch
psÛ mÛÏe vyskytnout dysplazie kyãelní-
ho kloubu (DKK) a dysplazie loketního
kloubu (DLK). 

Struãn˘ profil plemene
S prÛmûrnou velikostí 64 aÏ 70 centimet-
rÛ (psi) a 58 aÏ 66 centimetrÛ (fenky) a se
hmotností 50 aÏ 65 kg patfií bern‰tí sala‰-
niãtí psi bezesporu mezi velká a silná ple-
mena psÛ. I pfies mohutné konãetiny jsou
mimofiádnû harmonicky stavûní a oko
pozorovatele potû‰í vyslovenû pÛvabnou
stavbou tûla.
K jejich kráse pfiispívá také mûkká srst,
která je rovná nebo jen lehce zvlnûná.
Hluboce ãerná základní barva se sytû
hnûdoãerven˘m pálením, bílou lysinkou
a náprsenkou – to je zbarvení, které dûlá
bernského sala‰nického psa tím, ãím je.
A kdyÏ má je‰tû bílé tlapy a bílou ‰piãku
ocasu, chovatel zajásá.

Jaké pfiedpoklady 
bychom mûli mít
KdyÏ se rozhodnete pro bernského sala‰-
nického psa, nemusíte b˘t velk˘mi
nad‰enci, pokud jde o nároãnou péãi
o srst. Zpravidla úplnû staãí tohoto nûÏ-

ného obra jednou t˘dnû dÛkladnû vykar-
táãovat a proãesat. Doporuãujeme pouÏí-
vat dva hfiebeny s rÛznou vzdáleností
zubÛ. Srst za u‰ima berÀákÛ má sklony
trochu plstnatût. Tam je tfieba kontrolo-
vat srst ãastûji.
Dal‰í povahovou vlastností, kterou by
majitel bernského sala‰nického psa roz-
hodnû mûl mít, je ochota bezv˘hradnû
sdílet svÛj Ïivot se sv˘m psem. Tito pfiá-

tel‰tí ·v˘cafii si pfiejí spousty pozornosti
a trvají na tom, aby je lidé plnû zapojili do
svého Ïivota. Pro jejich dobrou pohodu je
nutné úzké napojení na rodinu. Pokud se
nûkdo rozhodne uzavfiít bernského sala‰-
nického psa trvale do kotce, spáchal na
nûm hotovou vraÏdu na pokraãování.
ProtoÏe uzavfiít na samotku je to nejhor-
‰í, co ãlovûk mÛÏe udûlat tomuto spole-
ãenskému a pfiíchylnému psovi. Met
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VÛãi lidem
i zvífiatÛm jsou
otevfiení, souãasnû
si ale zachovávají
jistou dávku
ostraÏitosti
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