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PORTRÉT PLEMENE

Nekomplikovan˘ spoleãník z Holandska

D

V˘raz
prozrazuje
veselého,
bezproblémového psa

Prostý venkovan

schapendoes
„Milovník psÛ nemÛÏe najít lep‰ího, pracovitûj‰ího,
osobitûj‰ího a nápadnûj‰ího prÛvodce neÏ je
ovãáck˘ pudl.“ Tato slova napsal o schapendoesovi
v roce 1927 ve své knize „Souãasní
nûmeãtí ovãáci“ její autor Rudolf Löns.
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o ãe‰tiny b˘vá neobvykl˘ a pro na‰ince tûÏko vysloviteln˘ název
schapendoes (vyslovuje se: ‰ápendÛs) dodnes pﬁekládán jako „holandsk˘
ovãáck˘ pudl“. CoÏe, zarazíte se nejspí‰,
co mÛÏe mít tento sympatick˘, leã rozcuchan˘ a neupraven˘ ro‰Èák spoleãného se ztûlesnûním distingované elegance, jiÏ jsou pudlové? Na v˘stavû mnoho
ne, ale pokud jste nûkdy mûli moÏnost
spatﬁit dlouhodobû nestﬁíhaného a neupravovaného pudla, od schapendoese se
zase tak moc neli‰í a na‰li by se i nûjací
spoleãní pﬁedkové.
MoÏná vám vrtá v hlavû i dal‰í vûc. Jak to,
Ïe kdyÏ je toto plemeno tak super, jak
vypl˘vá z úvodního citátu, témûﬁ nikdo
o nûm pﬁinejmen‰ím u nás nesly‰el
a nikomu pravdûpodobnû dodnes nestálo za námahu pﬁivézt ho do na‰í republiky? Holandsko pﬁece není tak daleko
a na‰i kynologové s ním mají ãilé chovatelské kontakty. DÛvod je jednoduch˘.
Místo holandského ovãáckého pudla
nejen u nás, ale v celé stﬁedoevropském
prostoru, zaujal polsk˘ níÏinn˘ ovãák,
zvan˘ struãnû PON. Je mu podobn˘ natolik, Ïe rozeznat jedno plemeno od druhého dokáÏe jen málokdo. Jen na slovo vzat˘ znalec nebo chovatel je schopen
rozli‰it drobné nuance, jimiÏ se polsk˘
a holandsk˘ ovãák navzájem li‰í. Zvlá‰tû
kdyÏ toto souãasné dûlení dodnes pÛsobí
trochu umûle. Podobní stﬁednû velcí
chundelatí ovãáci s del‰í tvrdou srstí
a zarostl˘m obliãejem totiÏ je‰tû pomûrnû nedávno pobíhali po celé Evropû, tedy
alespoÀ v tûch místech, kde se pûstovaly
ovce. Jedná se prastarou formu pÛvodního ovãáckého psa, kterou se v‰ak jen
v nûkter˘ch zemích podaﬁilo v moderní
dobû podchytit a dovést mezi moderní
mezinárodnû uznávaná plemena. I kdyÏ
tﬁeba takoví Nûmci prokazatelnû mûli
svého staronûmeckého ovãáka, protoÏe
jeho existence byla mnohokrát zaznamenaná v dobové literatuﬁe, a i kdyÏ jim
nechybí snaha, z rÛzn˘ch dÛvodÛ se jim
nakonec dodnes nepodaﬁilo jejich starobylé plemeno prosadit.
Naproti tomu v Holandsku se na‰el zapálen˘ kynolog a publicista, jehoÏ skvûlé
pracovní vlastnosti i zemit˘ vzhled domácích ovãákÛ oslovily natolik, Ïe se rozhodl za nû ze v‰ech sil bojovat. Právû díky
tomuto panu Toepoelovi plemeno uniklo
vyhynutí a v jeho vlasti se o nû lidé zaãali zajímat. Na‰li se dal‰í nad‰ení chovatelé ochotní zaslíbit se staronovému
holandskému plemeni. V roce 1942 se
první schapendoesové objevili na v˘stavû
v Amsterodamu a podaﬁilo se jim zaujmout i ‰ir‰í publikum. A protoÏe pleme-
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MÛÏe mít jakékoliv
zbarvení

Schapendoes v kostce

Foto Martin Smrãek

PÒVOD: Holandsko
CELKOV¯ VZHLED: Stﬁednû velk˘ pes

s del‰í tvrdou srstí, mírnû obdélníkové
tûlesné stavby, s lehce klenut˘m
hﬁbetem, hlubok˘m hrudníkem
a dlouh˘m huÀat˘m ocasem
VELIKOST: Psi 43 – 50 cm, feny
40 – 47 cm, hmotnost kolem 15 kg
SRST: Dvojitá, krycí dlouhá, tvrdá,
lehce zvlnûná, podsada mûkká
CHARAKTERISTIKA: Temperamentní,
veselá, hravá, spoleãenská, uãenlivá
POT¤EBA POHYBU: Stﬁední aÏ vy‰‰í
UÎITÍ: Spoleãník, psí sporty

Srst pÛsobí
pﬁírodním dojmem

cuchala a nezplstnatûla. DÛleÏité také je
‰tûnû na pravidelnou péãi o srst navyknout.
Pokud se to majiteli podaﬁí, srst dospûlého
psa uÏ Ïádnou mimoﬁádnou péãi nevyÏaduje. Postaãí ji jednou za t˘den aÏ ãtrnáct
dní poﬁádnû vykartáãovat aÏ ke koﬁínkÛm
a proãesat. Jinak by se nemûla nijak upravovat ani zastﬁihovat, k charakteristikám
plemene patﬁí dokonce i dlouhá srst na prstech. Povoleno je maximálnû ostﬁíhání srsti
zespodu na chodidlech, protoÏe se tam
s oblibou zachytávají neãistoty.
Sympaticky obyãejnému vzhledu plnû odpovídá také povaha schapendoese. Je to
nekomplikovan˘, vûãnû dobﬁe naloÏen˘,
pﬁátelsk˘ a vstﬁícn˘ pes, kter˘ si z niãeho
nedûlá hlavu a ochotnû se pﬁizpÛsobí jakémukoli prostﬁedí. JistûÏe rád bûhá a dodnes
by ho bavilo shánût dohromady své stádo
a usmûrÀovat ho naráÏením plecí a ãenichu, jak to ãiníval po staletí (ostatnû na
nûkter˘ch místech v Holandsku pr˘ své
pÛvodní poslání plní dodnes). KdyÏ to v‰ak
není moÏné, klidnû se spokojí se shánûním
lidsk˘ch „oveãek“, s obíháním své rodiny.
Vût‰inou se drÏí v její tûsné blízkosti a i na
procházkách jí vûnuje vût‰í pozornost neÏ
svodÛm okolní pﬁírody. Nehoní zvûﬁ, nevyhledává konflikty s ostatními psy a nerad se
pere. Procházky s ním proto b˘vají skuteãnou relaxací. Je zvídav˘, ãipern˘ a do vysokého vûku hrav˘, prostû ideální pes
k dûtem. Díky pohyblivosti a uãenlivosti se
dokáÏe dobﬁe uplatnit pﬁi nejrÛznûj‰ích
psích sportech od agility aÏ po frisbee. Je
dobr˘m hlídaãem, pokud tím máme na
mysli, Ïe je dostateãnû ostraÏit˘ a dokáÏe
upozornit na cokoli podezﬁelého. Není v‰ak
pﬁehnanû nedÛvûﬁiv˘ ani ostr˘. Rozhodnû
to není Ïádn˘ velk˘ obranáﬁ...
Schapendoes je zkrátka mil˘, odoln˘
a nenároãn˘ pes pro lidi, jimÏ nevadí, Ïe
dovnitﬁ nanese trochu ‰píny, Ïe budou
muset obãas vzít do ruky kartáã a hﬁeben,
a kteﬁí od nûj nebudou poÏadovat strojovû
pﬁesné v˘kony a Ïeleznou disciplínu. Tento
nûkdej‰í samostatnû pracující pes má
dodnes sklon k jisté nezávislosti, kterou by
nûkdo nepﬁíli‰ mu naklonûn˘ dokonce
mohl charakterizovat jako paliãatost.
Lea Smrãková
I NZERCE

ni byli ochotni pomoci i odborníci na genetiku a zku‰ení chovatelé jin˘ch plemen
(napﬁíklad bobtailÛ) a také oficiální místa,
schapendoes se nakonec doãkal i svého
právoplatného mezinárodního uznání. Ze
strany FCI k nûmu do‰lo v roce 1970.
Od té doby se plemeno pomûrnû uspokojivû ‰íﬁí. Na svûtové v˘stavû psÛ konané
v Amsterodamu v roce 2002 se pﬁedstavilo
na osmdesát zástupcÛ plemene, coÏ lze
oznaãit za poãet skuteãnû reprezentativní.
A pro domácí chovatele moÏná je‰tû potû‰itelnûj‰í je, Ïe zájem stoupá i v cizinû.
Zdaleka ne v‰ichni psi pﬁedvedení v Amsterodamu pocházeli z Holandska. Pﬁijelo
nûkolik vystavovatelÛ z Dánska a Finska,
Italové, Francouzi… A v samotném Nizozemsku jdou poãty kaÏdoroãnû zapisovan˘ch ‰tûÀat do stovek.
Schapendoes zﬁejmû vychází vstﬁíc jednomu z trendÛ souãasné kynologie, jímÏ je
návrat k pﬁírodnû vyhlíÏejícím, „obyãejn˘m“ plemenÛm. Ani na v˘stavách se od
nûj nepoÏaduje perfektní vyumûlkovan˘
zjev. Spí‰e naopak. Srst tohoto plemene
má pÛsobit „trochu rozcuchanû“, preferován je rustikální pﬁirozen˘ vzhled bez zﬁeteln˘ch zásahÛ zvenãí.
To samozﬁejmû neznamená, Ïe o srst by
nebylo nutno peãovat vÛbec. Zvlá‰tû v mládí, kdy je je‰tû mûkká, je nutno ji ãesat ãastûji a hlavnû pravidelnû, aby se pﬁíli‰ neza-

