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PORTRÉT PLEMENE

Africk˘ lví pes

Rhodeský ridžbek
Setkáváme se s nimi stále ãastûji: s nápadn˘mi sebevûdom˘mi psy
s ridÏem, tedy pruhem opaãnû rostoucí srsti na zádech. Podle nûj dostalo
toto africké plemeno své jméno: rhodesk˘ ridÏbek. Kdo mûl moÏnost poznat
ho blíÏe, ví, Ïe je pozoruhodn˘ nejen svou krásou, ale také odvahou,
vyrovnanou povahu a inteligencí. Nûkdy se mu ﬁíká také „africk˘ lví pes".

20

SVùT PSÒ 6/06

SP 06/06 20-23 Ridžbek 14.5.2006 20:20 Stránka 21
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Africk˘ lví pes

D
RidÏbeci jsou
pozoruhodní
nejen svou
krásou,
ale také
vyrovnanou
povahou
a inteligencí

íky „ridÏi" je rhodesk˘ ridÏbek nezamûniteln˘. RidÏ je nápadn˘ hﬁeben srsti na hﬁbetû, jenÏ zaãíná na
úrovni kohoutku dvûma korunkami
(crowns) vzájemnû spojen˘mi obloukem
srsti (arch). S ridÏem se psi uÏ rodí a pruh
konãí na úrovní bokÛ.
I kdyÏ je ridÏ zajímav˘, urãitû není tím
jedin˘m, co ãiní ridÏbeka v oãích jeho
pﬁíznivcÛ tak jedineãn˘m. „Na‰i psi mají
velk˘ vztah k lidem, jsou vyrovnaní
a v domû se chovají klidnû. Je‰tû nikdy
jsem nezaÏila, Ïe by byli agresivní. A na
péãi o srst jsou zcela nenároãní," vypráví
hrdá chovatelka dvou rhodesk˘ch ridÏbekÛ. Îádné jiné plemeno by nechtûla,
i kdyÏ nemÛÏe popﬁít, Ïe ridÏbekové
mívají svou hlavu.
Od tûchto mimoﬁádnû inteligentních psÛ
skuteãnû nelze oãekávat slepou poslu‰nost. Zato ale urãitû velkou uãenlivost,
DÛslednost
je nutná
od první
minuty

díky které se relativnû snadno vychovávají. Pﬁesto to nejsou psi pro zaãáteãníka.
Pokud nejsou v dobr˘ch rukou, ãasto se
snaÏí rozhodovat se podle sebe. To mÛÏe
b˘t pro majitele velmi nepﬁíjemné, je to
v‰ak logick˘m dÛsledkem inteligence
a samostatnosti plemene. Pokud psi
nemají v dohledu vhodného vÛdce smeãky, ujímají se vedení sami.

V‰estrannost
V dobr˘ch, kompetentních rukou se v‰ak
z ridÏbeka stane mil˘ ãlen rodiny.
Pﬁedpokladem je, aby pocházel od zodpovûdného chovatele, jenÏ klade dÛraz
na zdraví a dobrou povahu. Pokud tomu
tak není, chybí základ pro vytvoﬁení
budoucího harmonického vztahu mezi
ãlovûkem a psem. Pﬁi správném vedení
SVùT PSÒ 6/06
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Africk˘ lví pes
Rhode‰tí ridÏbekové
jsou temperamentní
a mají rádi pohyb

RidÏ patﬁí
k nejv˘raznûj‰ím
charakteristikám
plemene

Vedle
basenÏi jsou
ridÏbekové
jedin˘mi
mezinárodnû
uznan˘mi
africk˘mi psy

jsou ridÏbekové schopni bl˘sknout se
v nejrÛznûj‰ích oborech: jako prÛvodci
nevidom˘ch, policejní psi, hlídaãi a v neposlední ﬁadû samozﬁejmû také jako inteIdeální partneﬁi

ligentní a uãenliví rodinní psi, které
mimoﬁádnû baví doprovázet svého pána
pﬁi vyjíÏìce na koni.
RidÏbekové jsou podle chovatelÛ ideálními partnery pro rodiãe i jejich dûti. Jejich
vynikající nos je pﬁedurãuje také pro
moÏné vyuÏití v oblasti lovecké kynologie, zvlá‰tû jako barváﬁe pro práci po
v˘stﬁelu. Ve sportovní oblasti se ridÏbe-
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kové uplatní jako stopaﬁi, sanitní psi, prÛvodci a také pﬁi agility.

PÛvod
Byla to právû v‰estrannost, jíÏ si lidé na
plemeni odedávna váÏili. Údajnû uÏ afriãtí hotentotové si podobn˘ch psÛ nesmírnû povaÏovali. Bílí pﬁistûhovalci pozdûji
kﬁíÏili své lovecké psy s neobvykl˘mi zvíﬁaty domorodcÛ s cílem vytvoﬁit schopné
prÛvodce pro lov lvÛ. Aãkoliv se ridÏbekovi nûkdy ﬁíká „lví pes“, nikdy nebylo
jeho úkolem samostatnû zdolávat lvy.
Dokázal v‰ak upoutávat pozornost krále
zvíﬁat do té doby, dokud se lovci ke své
obûti nepﬁiblíÏili tak blízko, Ïe ji mohli
zabít. Úlohou psÛ pﬁi lovu tedy bylo lva
vystopovat, zastavit a potom mu vytrval˘m ‰tûkotem a obíháním zabránit v útûku a umoÏnit lovci, aby ho o‰tûpem ãi
stﬁelnou zbraní usmrtil.
PouÏití pﬁi lovu formovalo povahu rhodeského ridÏbeka. Odvaha, neohroÏenost

a rychlé reakce byly nevyhnuteln˘mi
pﬁedpoklady. Cítit je to dodnes: rhode‰tí
ridÏbeci mají v˘razn˘ stráÏní instinkt,
vynikají velk˘m temperamentem a radostí z pohybu. Tyto speciální vlastnosti si
ov‰em Ïádají zodpovûdného majitele,
kter˘ to se psy umí.
BohuÏel dnes uÏ jsou lvi v JiÏní Africe
a také v Zimbabwe vzácní, takÏe „lví" psi
se uÏ i tam pouÏívají pro jiné úãely.
Nadále se tam s nimi v‰ak lze setkat jako
se psy loveck˘mi, ale také jako s hlídaãi
a ochránci bíl˘ch farmáﬁÛ a v jednotliIdeální rodinní psi
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Africk˘ lví pes
v˘ch pﬁípadech i u policie, v armádû a jako s vodícími psy.

Dûti
Ve ‰tûnûcím vûku jsou ridÏbekové nápadní pﬁedev‰ím svou radostí ze Ïivota, zvídavostí a bujarostí. Nûkdy jsou jejich projevy pﬁímo bouﬁlivé, coÏ je také dÛvod,
proã bychom ani malé ‰tûnû nemûli
nechávat o samotû s men‰ími dûtmi.
Kromû tohoto nebezpeãí hrozí opak: dûti
by mohly ‰tûnû pﬁetûÏovat tím, Ïe ho
budou nutit k nepﬁimûﬁené námaze.
Ov‰em kombinace dospûlého ridÏbeka
a dítûte ve ‰kolním vûku se zdá b˘t
naprosto optimální. Taková dvojice vût‰inou b˘vá nerozluãná.

Jiní psi
Ideálními partnery pro hru jsou pro ridÏbeka pﬁirozenû jiní psi, k nimÏ vût‰inou
pﬁistupuje se zájmem a pﬁátelsky. Pokud
ho ov‰em jin˘ pes dráÏdí, rhodesk˘ ridÏbek sebevûdomû hájí své postavení.
Nekastrovaní psi v pﬁítomnosti háravé
fenky mohou pﬁedstavovat uÏ poﬁádnû
v˘bu‰nou konstelaci. V tomto smûru se
ov‰em tito Afriãané nijak neli‰í od psÛ
mnoha jin˘ch plemen. Dobrá socializace,
láskyplná, ale dÛsledná v˘chova a opatrné chování majitele zpravidla dokáÏou
zabránit nehodám nebo nepﬁíjemnostem.

Diskrétní hlídaãi
Sebevûdomí projevují tito vzne‰ení loveãtí psi také coby hlídaãi domu a zahrady.
Na rozdíl od mnoha jin˘ch plemen v‰ak
nemívají ve zvyku pﬁi kaÏdé sebemen‰í
pﬁíleÏitosti ‰tûkat. K tomu se uch˘lí vût‰i-

Standard krátce
âÍSLO STANDARDU FCI: 146
CELKOV¯ VZHLED: Úhledn˘,

siln˘, svalnat˘ a aktivní pes
CHARAKTERISTICK¯ ZNAK: Pruh
opaãné prsti na hﬁbetû (ridÏ)
POVAHA: Vzne‰ená, inteligentní,
k cizím rezervovaná, bez náznaku
útoãnosti nebo bojácnosti
SRST: Krátká, hustá, hladká, lesklá
ZBARVENÍ: Od svûtle
p‰eniãného po ãervenû p‰eniãné
VELIKOST: Fenky 61 aÏ 66 cm,
psi 63 aÏ 69 cm
KONTAKT: www.rhodesianridgeback.cz, pﬁedseda Klubu
chovatelÛ rhodesk˘ch ridgebackÛ
V. Janicki, 603 571 662,
e-mail: calma@seznam. cz

nou aÏ tehdy, kdyÏ mají skuteãnû pádn˘
dÛvod. Proto by jejich ‰tûkot mûl b˘t
brán váÏnû a majitel by mûl pátrat po
jeho pﬁíãinû. Jinak se pes bude cítit zneuznan˘ a mÛÏe zaãít pochybovat o sv˘ch
schopnostech platného ãlena smeãky.
Rhode‰tí ridÏbekové netrvají na tom, Ïe
musí vetﬁelce napadnout. Je to také zbyteãné, jejich impozantní vzhled a sebevû-

domé vystupování vût‰inou dokáÏou udrÏet nezvané hosty v uctivé vzdálenosti.
VÛãi cizím lidem se vût‰ina ridÏbekÛ chová zdrÏenlivû, ale nikoli agresivnû.
Pozemek, na kterém se pohybuje rhodesk˘ ridÏbek, by mûl mít plot vysok˘
alespoÀ 150 cm. Jinak by pes mohl pﬁijít
na nápad pustit se do prozkoumávání
okolí na vlastní pûst. Mladí psi rádi
vyhrabávají velké díry a dokáÏou se tímto zpÛsobem podhrabat pod plotem.
Proto je lep‰í mít je pﬁi volném pohybu
na zahradû na oãích.

Pﬁítulní a nenároãní na péãi
O co více ãasu je nutno vûnovat dohledu, o to více ho u‰etﬁíte pﬁi péãi o srst.
Srst tûchto p‰eniãn˘ch nebo ãerven˘ch
psÛ je krátká a na péãi skuteãnû nenároãná. Jednou za t˘den psa vyhﬁebelcovat, prohlédnout a pﬁípadnû vyãistit u‰i,
pﬁíleÏitostnû zkrátit drápky – a to je
vlastnû v‰echno. Pokud se vám i to zdá
moc, ve psím salonu se vám o va‰eho
psa rádi postarají.
A u‰etﬁen˘ ãas mÛÏete investovat do spoleãn˘ch aktivit se psem. Nûkolik sviÏn˘ch
procházek dennû, spoleãné hry a moÏnost si tu a tam poﬁádnû zadovádût... To
v‰echno rhodesk˘ ridÏbek potﬁebuje, aby
byl ve zb˘vajícím ãase vyrovnan˘ a klidn˘
jako beránek. A také aby si udrÏel hezkou
postavu. „Lví psi" totiÏ b˘vají od pﬁírody
dobr˘mi jedlíky, kteﬁí neodmítnou Ïádn˘
pamlsek. Nedisciplinované krmení rychle
vede k tlou‰Èce. K tomu docházívá zvlá‰tû v rodinách, které si poﬁídí svého prvního ridÏbeka. Tam mívají sklon nebezpeãí
obezity podceÀovat. Gabriela Metzová

Foto Minerva, Martin Smrãek, Petr Dvoﬁák

·tûÀata b˘vají
velmi bujná

Slepá poslu‰nost je ridÏbekovi
vzdálená. Má ve zvyku pﬁem˘‰let,
zda rozkazy mají smysl.

RidÏbek málokdy
ztrácí ostraÏit˘ v˘raz
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