
NùMECK¯ OVâÁK
Mezi charakteristiky nûmeckého ovãáka
patfií pfiímo pfiekypující radost z pohybu
a ãinorod˘ temperament a také jeho
legendární inteligence. Nûmeck˘ ovãák
potfiebuje ãinnost, potfiebuje zvládat slo-
Ïité úlohy a spolu se sv˘m majitelem pfie-
kraãovat nejzaz‰í hranice. Tyto vlastnosti
ov‰em znamenají, Ïe chovat psy nejoblí-
benûj‰ího plemene na svûtû je pomûrnû
nároãné. Tito psi, ktefií jsou vy‰lechtûni
k vysokému v˘konu, se rozhodnû nespo-
kojí dvûma krátk˘mi procházkami dennû.
Nedostatek pohybu, nedostateãné vytíÏe-
ní v du‰evní i tûlesné oblasti znamenají,
Ïe pes bude nespokojen˘ a nemocn˘.
DÛsledkem nudného Ïivota bez v˘‰ek
a hloubek b˘vá trvalé ‰tûkání, agresivita,
otupûlost a neãistotnost.
Aby to nedo‰lo tak daleko, mûli bychom
je‰tû pfied koupí nûmeckého ovãáka pfie-
m˘‰let o ãinnostech, které udrÏí na‰eho
psa v dal‰ích dvanácti letech ãilého

a zdravého. Nûmeck˘ ovãák je mimofiád-
nû uãenliv˘ a pfiizpÛsobiv˘, a proto je
vhodn˘ k ãinnosti v fiadû oblastí. Ro-
zumné je sloÏit s ním zkou‰ky psa - prÛ-
vodce a mezi majiteli nûmeck˘ch ovãákÛ
je velmi oblíben˘ i v˘cvik obranáfiÛ.
Majitelé v‰ak mají celou fiadu dal‰ích
moÏností, fantazii se meze nekladou. 

PUDL
Krásn˘, zdrav˘ a v˘konn˘ – takov˘ by mûl
pudl b˘t a tento pes s nádhernû zvlnûnou
srstí pocházející z odpovûdného chovu
takov˘ rozhodnû b˘vá. Kromû toho vyza-
fiuje mimofiádné kouzlo, které vychází
z oãí tûchto rozumnû hledících bytostí
a které se témûfi nepozorovanû vloudí do
srdcí v‰ech, ktefií dosud nepatfiili ke
zvlá‰tním milovníkÛm pudlÛ.
JiÏ velk˘ básník Goethe byl podle v‰eho
okouzlen pÛvabem tûchto temperament-
ních psÛ. Pfiinejmen‰ím pfiivedl pudly
verbálnû na jevi‰tû ve zvolání „V tom
tedy bylo jádro pudla" ve svém stûÏejním
díle Faust. Díky tomu se pudl témûfi oka-
mÏitû stal bez debat jedním z nejcitova-
nûj‰ích plemen psÛ na svûtû.
Na‰tûstí se v pudlovi odráÏí jen velmi
málo Mefistov˘ch pochybn˘ch charakte-

rov˘ch vlastností. Tento temperamentní
pes spí‰e okouzlí svou radostnou letorou,
aÏ neuvûfiitelnou citlivostí, nanejv˘‰
pozornou povahou a ohromující dávkou
inteligence. Pfiidejme k tomu bezmála

pfiísloveãnou uãenlivost a pfiímo legen-
dární schopnost vcítit se do druh˘ch.
Napadla vás nûjaká nová my‰lenka?
MÛÏete si b˘t jisti, Ïe vá‰ pudlík uÏ dobfie
ví, co vám táhne hlavou. Jemn˘mi anté-
nami dokáÏe zachytit nejniternûj‰í hnutí
va‰í mysli - nic mu nezÛstane skryto.

JEZEVâÍK 
Chytrost, rafinovanost, inteligence... Je-

zevãíkÛm lidé pfiipisují celou fiadu pozi-
tivních charakterov˘ch vlastností. Zlé
jazyky jim pfiiãítají také svéhlavost a lsti-
vost, ale takoví lidé pravdûpodobnû
nikdy v Ïivotû nepoznali opravdového
jezevãíka. Nebo jejich chytré povaze
prostû nedorostli?
Ve skuteãnosti jsou jezevãíci velmi zají-
maví. Jsou to srdeãní a pÛvabní spoleãní-
ci na krátk˘ch bûzích. Rozhodnû jim
nechybí mnohotvárnost. Nejmen‰í nû-
meck˘ loveck˘ pes, kter˘ je souãasnû cha-
rakteristick˘ skvûl˘mi vlohami k tomu,
aby se stal rodinn˘m psem, ãeká na své
pfiíznivce v rÛzn˘ch typech srsti a s rÛz-
nou tûlesnou velikostí: Chcete psa rozcu-
chaného? Pak se vám urãitû zalíbí drsno-
srst˘ jezevãík. Kladete dÛraz na snadnou
péãi o srst? Zaãnûte pfiem˘‰let o krátko-
srstém jezevãíkovi. Má vá‰ nov˘ psí milá-
ãek vypadat luxusnû a krásnû? A co takhle
dlouhosrstou nádheru? 
Jezevãíci splní témûfi kaÏdé pfiání, i pokud
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Nejchytřejší psi na světě
I kdyÏ pr˘ kaÏd˘ povaÏuje svého vlastního psa za nejchytfiej‰ího na svûtû – a moÏná má
dokonce pravdu – existují nûkterá plemena psÛ, která podávají nápadnû mimofiádné
v˘kony. Zda to vypovídá o inteligenci, mÛÏe b˘t podnûtem do diskusí, ale my jsme
toho názoru, Ïe následující plemena psÛ mají opravdu mozek na svém místû.
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jde o jejich velikost. Králiãí jezevãíci nabí-
zejí skuteãnû kapesní formát; trpasliãí
jezevãíci se stále je‰tû dobfie vejdou prak-
ticky kamkoliv, zatímco jezevãíci stan-
dardní velikosti potfiebují mnohem více
místa. Takhle pestr˘ je svût jezevãíkÛ!
A pokud nûkdo mezi nimi nenajde toho
pravého, pravdûpodobnû je na vinû sám.

BELGICK¯ OVâÁK MALINOIS
(MECHELAAR)
V na‰í zemi se malinoisÛm nebo
mechelaarÛm fiíká ãasto zjednodu‰enû
„maliÀák". Také název tohoto plemene
najdeme na mapû: kmotrem uvedeného
plemene je vlámské mûsto Mecheln,
kterému francouzsky mluvící Valoni
fiíkají Malines. 
Chovatelé plemene se v minulosti snaÏili
vy‰lechtit pilného sluÏebního psa a klad-
li podstatnû vût‰í dÛraz na charakterové
vlastnosti neÏ na jednotn˘ fenotyp a opti-
mální barvu. Pfies dÛrazné doporuãení
klubu (1899), aby se v chovu pouÏívali jen
ãervenohnûdí psi s ãern˘m stínováním
a tmavou maskou, vy‰lechtili chovatelé
zab˘vající se chovem malinoisÛ také dal‰í
barevné rázy (‰edá, ãerná atd.).
Mezi první známé zástupce plemene pat-
fií krátkosrst˘ pes Tomy, kter˘ pocházel ze
spojení hnûdû Ïíhané feny a ‰edohnûdé-
ho psa. K základÛm chovu malinoisÛ pat-
fiili také Dewer a Tjop. Na první v˘stavû
psÛ, kterou zorganizoval profesor Reul,

se údajnû zúãastnilo celkem 33 krátko-
srst˘ch belgick˘ch ovãákÛ. Netrvalo dlou-
ho a malinois si v celé Belgii vydobyl po-
vûst vynikajícího pracovního psa. Tito psi
dosahovali skvûl˘ch v˘sledkÛ pfii zkou‰-
kách z v˘konu a také ve zkou‰kách slu-
Ïebních psÛ organizovan˘ch ve ·v˘car-
sku obsazovali trvale pfiední místa. Dnes

se s tûmito energick˘mi Belgiãany set-
káváme v nejrÛznûj‰ích kynologick˘ch
sportech - a ve v‰ech jsou úspû‰ní.

BORDER KOLIE
Ovãácké pudy a pfiísloveãná pracovitost –
to jsou vlastnosti, které border kolie
dostala do vínku. Kromû toho b˘vá po-
vaÏována za vyslovenû inteligentní. Le-
nivost se u tohoto plemene prakticky
nevyskytuje. Vût‰ina psÛ pfiekypuje tem-
peramentem a podnikavostí.
Typické plemenné vlastnosti border kolií
vyÏadují samozfiejmû speciální profil
majitele: pokud si nûkdo pfieje chovat
border kolii, musí svého psa stavût pfied
nároãné úkoly. Border kolie jsou vhodné
jako prÛvodci jezdcÛ na koních, k práci
se stádem a maximální moÏné v˘kony
podávají také jako stopafii nebo záchra-
náfii. Border kolie pochází z hraniãní
oblasti mezi Anglií a Skotskem, z kraje,
kterému se fiíká Borders. Její pÛvodní
oblast vyuÏití byla neoddûlitelnû spojena
s chovem ovcí.

NùMECK¯ 
KRÁTKOSRST¯ OHA¤
V jednom bodu se shoduje vût‰ina znalcÛ
tohoto plemene: s krátkosrst˘m ohafiem
se dosud setkáváme v˘hradnû v rukou
myslivcÛ. Lidé fiíkají, Ïe tito psi, jsou-li
lovecky vedeni, dokáÏou b˘t také mimo-
fiádnû pfiíjemn˘mi rodinn˘mi psy, ale bez
loveckého nasazení, které je pro toto ple-
meno typické, je pr˘ jejich Ïivot v rodinû
prostû nemysliteln˘. Proã? Pravda, tento
vyslovenû inteligentní loveck˘ pes se cho-
vá jiÏ dlouhá léta dÛslednû k loveckému
upotfiebení a jeho lovecké vlastnosti se
chovem rozvíjejí a utvrzují.

Je to ãinorod˘ pes, kter˘ pfii dostateãné
moÏnosti kaÏdodenního pohybu, pfiípad-
nû pfii vyuÏití v nûkterém kynologickém
sportu, je i v˘born˘m rodinn˘m spoleãní-
kem a nedostatkem loveckého vyuÏití
rozhodnû netrpí. To jiÏ potvrdila fiada
pÛvodnû loveck˘ch pracovních plemen,
dnes chovan˘ch pfieváÏnû jako rodinní
spoleãen‰tí psi. ■
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Ovãácké pudy
a pfiísloveãná
pracovitost – to
jsou vlastnosti,
které jsou border
kolii vlastní
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