
ejich postoje ov‰em, na rozdíl od
nás lidí, vût‰inou nevycházejí ze
subjektivních pocitÛ, ale spí‰e z ana-

tomické stavby tûla, typu osrstûní a pfie-
dev‰ím z toho, k jakému úãelu bylo dané
plemeno v minulosti pouÏíváno a z ja-
k˘ch klimatick˘ch podmínek pochází.

AfriãanÛm vedro nevadí 
Nejspí‰ nepfiekvapí, Ïe vedro snad ze
v‰ech psÛ nejvíc vyhovuje plemenÛm
pocházejícím z Afriky. Zvlá‰tû to platí
o „africkém ne‰tûkavém psu“ ãili
basenÏim.
BasenÏi,  jedno z vÛbec nejprimitivnûj-

‰ích a nejpÛvodnûj‰ích plemen na svûtû,
pochází ze samého srdce ãerného konti-
nentu, z centrální Afriky. V podmínkách
tamních polopou‰tí a pou‰tí (území
v˘skytu jeho pfiedkÛ zahrnovalo mj.
i pou‰È Kalahari) vládnou skuteãnû ex-
trémní klimatické podmínky, kdy teploty
za dne stoupají aÏ na padesát stupÀÛ.
Vût‰ina bûÏn˘ch psÛ, kdyby vÛbec byla
schopna v takovém prostfiedí existovat,
by se asi snaÏila zalézt si co nejhloubûji
do stínu a zde v klidu a nehybnosti pfie-
ãkat denní vedra. Ne tak pfiedkové basen-
Ïiho. Místo aby odpoãívali nûkde ve stínu
nebo se línû poflakovali po vesnici, vyrá-
Ïeli do vyprahlé bu‰e, aby lovili zvûfi tím
nejvíce namáhav˘m zpÛsobem – ‰tvaním.
Smûr jejich pohybu, a tedy i pohybu zvû-
fie, pfiitom lovcÛm udával zvoneãek nebo
klapaãka, jeÏ mûli  tito jinak ti‰í psi povû-
‰ené na krku. V rychlosti a schopnosti
drÏet stopu si tito psi nikterak nezadali se
psy pracujícími v Evropû za mnohem
mírnûj‰ích podmínek. 
Chovatelé basenÏi i dnes potvrzují, Ïe
jejich psi jsou schopni znaãné fyzické
námahy pfii vysok˘ch teplotách, aniÏ by
na nich byly patrné známky únavy. Jedna
majitelka nám vyprávûla, Ïe její basenÏi
dennû pravidelnû bûhají sv˘ch tfiicet kilo-
metrÛ vedle kola, aniÏ by na nich byly
patrné známky únavy - a to i za hork˘ch
letních dní. Spatfiit tûÏce oddechujícího
basenÏiho s vyplazen˘m jazykem se hned
tak nûkomu nepodafií. 
Tûmto rodil˘m AfriãanÛm vedro neje-
nom nevadí, ale také ho aktivnû vyhledá-
vají. V létû s oblibou polehávají na horké
dlaÏbû, na níÏ nelze bosou nohou vÛbec
vstoupit. Zato vodu vût‰inou moc rádi
nemají. Pfiedstava osvûÏující koupele
v blízkém rybníãku jim je cizí, ani v nej-
vût‰ích vedrech se nedají zlákat a neradi
sná‰ejí i sprchování ve vanû po návratu
z procházky. Na‰i zimu sice díky skvûlé
adaptaãní schopnosti pfieÏijí bez vût‰ích
problémÛ, ale radûji v teple domova
s obãasn˘mi krat‰ími vycházkami. K celo-
roãnímu pobytu venku se basenÏi roz-
hodnû nehodí. 
Dal‰ím africk˘m plemenem, které se
u nás v posledních letech velmi rychle
‰ífií, je rhodesk˘ ridÏbek. Ten pochází pro
zmûnu z JiÏní Afriky, kde sice b˘vá také
teplo, ale klima zde pfiece jenom není tak
extrémní jako v rovníkové Africe. RidÏbek
vznikl z pÛvodních psÛ HotentotÛ, leh-
k˘ch psÛ typu páriÛ s charakteristick˘m
pruhem obrácené srsti na hfibetû, nám
dnes dobfie znám˘m „ridÏem“. Tito psi
byli známí velkou odolností vÛãi v˘ky-
vÛm teplot a schopností pfii nich praco-
vat a vydrÏet i cel˘ den bez vody. 
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Ktefií psi mají rádi horko? 

LETNÍ a zimní psi
Jsou lidé, ktefií se kaÏd˘ rok nemohou doãkat prvního
snûhu, a takoví, ktefií by zimu s chutí zaspali jako medvûdi.
Nûkdo má pocit, Ïe Ïije jenom v létû, druh˘ v letních
vedrech doslova trpí a nejradûji by vÛbec nevylézal
z klimatizovan˘ch místností. Psi jsou na tom podobnû. 

Chladivé
letní

osvûÏení 

J
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Evrop‰tí osadníci potfiebovali na bezpeã-
nou ostrahu svého majetku i k lovu velké
zvûfie vãetnû lvÛ psa v˘raznû vût‰ího a sil-
nûj‰ího, neÏ byli psi domorodcÛ. PsÛm
dovezen˘m z Evropy v‰ak africké klima
pfiíli‰ nesvûdãilo, a tak zaãalo zákonitû
docházet ke kfiíÏení domorod˘ch psÛ
s dovezen˘mi plemeny. V této souvislosti
se hovofií se o mastifech, nûmeck˘ch do-
gách, bladhaundech, nûkter˘ch teriérech
a dal‰ích. Zprvu spontánní kfiíÏení za
nûjakou dobu vyústilo ve vznik samostat-
ného plemene. Dnes jsou ridÏbeci mno-
hem roz‰ífienûj‰í v Evropû neÏ v Africe,
dokázali se velmi dobfie pfiizpÛsobit
chladnûj‰ímu podnebí, ale stále, pokud
mají na v˘bûr, dávají pfiednost slunci
a teplu. Na‰i zimu by mûli i oni strávit
pfieváÏnû v teple. 
Mezi teplomilné Afriãany patfií také dva
zástupci chrtÛ: azavak pocházející z Mali
a sluga, jeÏ má jako zemi pÛvodu pfiizná-
no Maroko. Oba milují teplo a zároveÀ
potfiebují velké mnoÏství pohybu. Lze jim
ho poskytnout napfiíklad bûhem vedle
kola, kter˘ bez známek únavy zvládnou
i v nejvût‰ích vedrech. HÛfi na tom b˘vá
cyklista v sedle, kter˘ je doprovází. Opti-
málním vyuÏitím tûchto chrtÛ je v‰ak
coursing, tedy terénní dostih. 

Vyznavaãi slunce
Mezi zapfiisáhlé vyznavaãe slunce patfií
také psi ze Stfiedomofií. I kdyÏ o pÛvodu
dalmatina se odborníci nemohou dohod-
nout, nûktefií jej umísÈují do Turecka, jiní
do Egypta a dal‰í do Itálie nebo Dal-
mácie, jako zemû pÛvodu plemene je
dnes oznaãováno Chorvatsko. Buì jak
buì, dalmatini rozhodnû pocházejí z tep-
l˘ch oblastí, kde po vût‰inu roku svítí
slunce. To se zákonitû muselo odrazit na

jejich tûlesné stavbû i preferencích. Mají
velmi krátkou pfiiléhavou srst, která díky
svûtlému základu dobfie odráÏí sluneãní
paprsky. I dne‰ní dalmatini, aÈ uÏ Ïijí kde-
koliv na svûtû, se vyznaãují mimofiádnû
dobrou schopností sná‰et horko. B˘vali
to takzvaní koãároví psi proslulí vytrva-
l˘m lehk˘m klusem, schopní drÏet krok
s koÀmi i na del‰í vzdálenosti v teplém
poãasí. Dalmatin je pes milující teplo, za
sluneãného poãasí se s velkou oblibou
vyhfiívá na slunci, zatímco zimní plískani-
ce neochotnû pfietrpí. Ani on se nehodí
k celoroãnímu drÏení venku a chovatelé,
které se o nû pokou‰ejí, nepochopili
bytostnû teplomilné zamûfiení tohoto
Jihoevropana. 

U‰ima proti vedru
Z oblasti Stfiedomofií pocházejí také mno-
zí zástupci takzvan˘ch primitivních ple-
men: ibizsk˘ podengo, kanársk˘ poden-
go, sicilsk˘ podengo nebo faraonsk˘ chrt.
Podengové jsou pfiíbuzní s chrty a mezi
psy pfiedstavují jednu z nejstarobylej‰ích
v˘vojov˘ch skupin. Vût‰inou se vyznaãují
kraÈouãkou, hladkou a lesklou srstí svûtlé
barvy. Typická je také lehká tûlesná stavba
a pfiedev‰ím velké vztyãené u‰ní boltce.
B˘vají velké, bohatû prokrvené a málo

BasenÏi

Pyrenejsk˘ horsk˘ pes
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Alja‰sk˘ malamut
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osrstûné, takÏe vánek, kter˘ je ovívá,
s jejich pomocí úãinnûji ochlazuje krev.
Tyto u‰i tedy úãinnû pfiispívají k regula-
ci tûlesné teploty a v˘znamnû se podíle-
jí na ochranû organismu pfied pfiehfiá-
tím. Podobné mají mnohé pou‰tní
druhy savcÛ, napfiíklad fenek, jeÏek u‰a-
t˘ nebo dlouhou‰í zajíci. 
Podengové se pouÏívají vût‰inou ke ‰tva-
ní králíkÛ ve vyprahl˘ch kamenit˘ch
oblastech, stepích a polopou‰tích. I jim
proto vyhovuje teplo a sucho a i v létû
jsou prakticky k neutahání. 

V zimû radûji kabátek
Teplu dává pfiednost také vût‰ina krátko-
srst˘ch chrtÛ od italsk˘ch chrtíkÛ pfies
vipety aÏ po grejhaundy. MÛÏe za to
nejen jejich pÛvod, ale pfiedev‰ím velmi
krátké jemné osrstûní, které je dostateãnû
nechrání pfied evropskou zimou, a také
absence tukové vrstvy, která by je izolo-
vala. Navíc tenké okraje u‰ních boltcÛ
b˘vají náchylné k omrznutí. Pfii pobytu
venku v chladnûj‰í ãásti roku, zvlá‰tû
pokud teploty klesnou hloubûji pod bod
mrazu, je proto nutné tyto chrty – jako
jedny z mála psÛ – oblékat do zateplen˘ch
kabátkÛ a procházky v˘raznû zkrátit.

Komu svûdãí sníh a mráz... 
Tak urãitû v prvé fiadû v‰em takzvan˘m
sevefianÛm. UÏ z jejich oznaãení „sever‰tí
psi“ je jasné, Ïe tam, odkud pocházejí, se
s nûjak˘m velk˘m teplem a sluncem poãí-
tat nedalo. Îivot v severním pásu Evropy,
Asie i Ameriky, na drsné Sibifii nebo
Alja‰ce, nûkdy v tûsné blízkosti polárního
kruhu, si pochopitelnû Ïádal speciální
„zimní v˘zbroj“. Sevefiani jsou proti psÛm
pocházejícím z jihu pevnûji stavûní, kom-
paktnûj‰í, s mal˘ma vztyãen˘ma u‰ima
a zarostlí velmi hustou hrubou srstí, vût-
‰inou s huÀat˘m ocasem a v˘razn˘m lím-

cem kolem krku. Odnepamûti byli vyuÏí-
váni Eskymáky i dal‰ími seversk˘mi náro-
dy k lovu, tahání saní a k no‰ení nákla-
dÛ, ãasto i k hlídání. Drsné podmínky
v nehostinn˘ch chladn˘ch konãinách
nutily lidi chovat se co nejekonomiãtûji:
nebylo moÏno drÏet si speciality na jed-
notlivé druhy prací, Ïádala se univerzál-
nost a maximální nenároãnost. Sa-
mozfiejm˘m pfiedpokladem u seversk˘ch
psÛ byla jejich pracovitost, odolnost,
schopnost spokojit se s velmi skromnou
stravou a bez úhony pfieÏívat i v nejkru-
tûj‰ích mrazech. 
Seversk˘m plemenÛm, aÈ uÏ se jedná
o známé hasky, malamuty nebo samoje-
dy, nebo vzácnûj‰í grónské ãi islandské
psy, nejvíce prospívá moÏnost trvalého
pobytu venku. Samozfiejmû nesmûjí b˘t
úplnû izolováni od rodiny, ale pokud je
zachován dostateãn˘ kontakt s blízk˘mi
lidmi a psi navíc mohou Ïít ve smeãce,
pobyt venku i v zimû jednoznaãnû vítají.
V takovém pfiípadû b˘vají v lep‰í tûlesné
kondici, mívají hust‰í a bohat‰í srst. Nao-
pak s pfiizpÛsobením se horkÛm panují-
cím v zimû v mnoha mûstsk˘ch bytech
mívají severská plemena potíÏe, stejnû
jako s podlahov˘m vytápûním. 
Venku ani nemusí mít zvlá‰È zateplenou
boudu, stejnû i v zimû vût‰inou líhají ven-
ku. BûÏnû se nechají kompletnû zavát

snûhem a tváfií se pfii tom naprosto spo-
kojenû. Chladnûj‰ím obdobím roku jed-
noznaãnû dávají pfiednost. V této dobû
b˘vají nejaktivnûj‰í, tehdy je také rozum-
n˘ majitel nejvíce fyzicky zatûÏuje, v ide-
álním pfiípadû pfii saÀovém sportu. S pfií-
chodem jara a léta saÀová sezona konãí,
pro sportovnû vyuÏívaná zvífiat nastává
doba odpoãinku. Bûhem letní „dovolené“
psi zpravidla pfiiberou, zklidní se, pÛsobí
dojmem, jako by „jeli jen na pÛl plynu“,

skoro aÏ línû. Teprve s chladnûj‰ími fiíjno-
v˘mi dny oÏívají, dostávají se do pÛvodní
kondice a radostnû se vrhají do plné tré-
ninkové sezony. Jejich ãas – zimní ãas
koneãnû pfiichází.

Horalové kaÏd˘m coulem 
I kdyÏ hory jsou krásné v kaÏdé roãní
dobû, pfiece jen období tepla tam b˘vá
v˘raznû krat‰í neÏ v níÏinách. Dobû chla-
du, snûhu a ledu dává také jednoznaãnû
pfiednost vût‰ina takzvan˘ch horsk˘ch
psÛ. AÈ uÏ máme na mysli proslulého ber-
nard˘na ãili svatobernardského psa ze
‰v˘carsk˘ch Alp, nebo pyrenejského hor-
ského psa z francouzsk˘ch Pyrenejí, tibet-
skou dogu z náhorních plo‰in Tibetu
nebo kavkazského pasteveckého psa
z hor jihozápadního Ruska, v‰em nejvíce
vyhovuje chladnûj‰í poãasí a nevadí jim
ani teploty velmi hluboko pod bodem
mrazu. Samozfiejmû hory nejsou pro tyto
psy nezbytnou podmínkou k Ïivotu, ale
na druhé stranû pobytem na stfiedomofi-
ském pobfieÏí bychom je rozhodnû nepo-
tû‰ili. Vyhovuje jim mírné klima s teplota-
mi nepfiesahujícími 15, maximálnû 20 °C.
KdyÏ je tepleji, jejich aktivita klesá, tro-
pické dny pfietrpí zalezlí nûkde ve stin-
ném koutû. Nehodí se do vytápûn˘ch
bytÛ, nestojí o vyhfiívané ani extra zatep-
lené boudy, v létû rádi oÏelí dlouhé pro-
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Pfiíklady plemen
„LETNÍ“PSI
basenÏi
rhodesk˘ ridÏbek
faraonsk˘ chrt
ibizsk˘ podengo
sluga
italsk˘ chrtík
naháãové 
dalmatin 

„ZIMNÍ“ PSI
alja‰sk˘ malamut
sibifisk˘ hasky
samojed
grónsk˘ pes
islandsk˘ pes
svatobernardsk˘ pes
novofundlandsk˘ pes
tibetská doga
ãau-ãau
hor‰tí psi (napfi. pyrenejsk˘)

HORKO JIM ·KODÍ
anglick˘ buldok
francouzsk˘ buldoãek
mops
pekinéz
boxer

EXTRÉMNÍ TYPY
australsk˘ honáck˘ pes
australská kelpie

Rhodesk˘ ridÏbek

Naháã

Tibetská doga

Australsk˘
honáck˘ pes

Bernsk˘ sala‰nick˘ pes
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cházky... Naopak zima jim nevadí v jaké-
koli podobû. 

VydrÏí v‰echno
Jen nûkolik málo plemen by se mohlo
honosit pfiívlastkem „extrémní“ v tom
smyslu, Ïe jsou stejnû dobfie schopna
sná‰et extrémnû vysoké i extrémnû nízké
teploty. Nejvût‰í predispozice v tomto
smûru zfiejmû mají psi pocházející z aus-
tralského vnitrozemí, kde vládnou v létû
obrovská vedra, nûkdy i roky nezapr‰í,
noci b˘vají chladné a ãasto fouká nepfií-
jemn˘ such˘ vítr. Doslova legendami drs-
né australské divoãiny se staly kelpie
a austral‰tí honáãtí psi, ktefií hnávali
obrovská stáda skotu tisíce kilometrÛ
z jedné ãásti zemû do druhé napfiíã roz-
lehl˘m autralsk˘m kontinentem. V jejich
krvi pr˘ koluje krev divok˘ch dingÛ, kte-
rá jim dodává nevídanou energii, vytrva-
lost a pfiizpÛsobivost. Proto obstojí
i v podmínkách, ve kter˘ch by jiní psi
dávno zkolabovali. Na druhé stranû
stfiední Evropa pro nû mÛÏe b˘t pfiíli‰
krotká, tûÏko se zde také hledají moÏnos-
ti pro jejich pÛvodní vyuÏití. Extrémní
psi skuteãnû vydrÏí témûfi v‰echno – kro-
mû zahálky a nudy.

Ani horko, ani zima
A pak tu máme pomûrnû roz‰ífienou sku-
pinku psÛ, ktefií nesná‰ejí ani velká hor-
ka, ani velké zimy. Mají-li se cítit dobfie,
teplota musí b˘t „tak akorát“, nejlépe
kolem 10 °C. Ano, je fieã o skupinû tak-
zvan˘ch krátkoleb˘ch psÛ, kam patfií ang-
lick˘ buldok, francouzsk˘ buldoãek
a mops, ale tfieba také pekinéz. Ti v‰ichni
mají vzhledem ke zkrácené ãenichové
partii potíÏe s ochlazováním vzduchu,
takÏe jakmile teploty zaãnou stoupat na
letní hodnoty, snadno u nich mÛÏe dojít
k pfiehfiátí. TotéÏ platí i o jinak sportov-
ním boxerovi.
Tito psi nejsou vhodní pro drÏení ve
vyslovenû tepl˘ch oblastech. Svého ãasu
jsme odmítli velmi lukrativní nabídku
zájemce z Kanársk˘ch ostrovÛ, kter˘ si
od nás chtûl koupit dvû ‰tûÀata mopsÛ
s tím, Ïe toto plemeno se tam doposud
nevyskytuje. SnaÏili jsme se mu vysvûtlit,
Ïe Kanárské ostrovy udûlají lépe, kdyÏ se
bez tohoto a podobn˘ch plemen i nadále
obejdou, pokud je nechtûjí odsoudit
k „doÏivotí“ v klimatizovan˘ch místnos-
tech. Zvlá‰tû nebezpeãné pro krátkolebé
psy jsou uzavfiené nevûtrané prostory
vyhfiívané pfiím˘m sluncem. Ukázkov˘m
pfiíkladem je automobil stojící na slunci.
UÏ nejedno zvífie zaplatilo za lehkováÏ-
nost svého majitele daÀ nejvy‰‰í. Svého
ãasu h˘bal kynologickou vefiejností ‰oku-

jící pfiípad, kdy na chovatelské pfiehlídce
boxerÛ nûktefií nerozumní majitelé usilo-
vali za kaÏdou cenu o získání chovnosti
pro svá zvífiata a ve velkém vedru je honi-
li tak dlouho, aÏ ta jedno po druhém
zaãala kolabovat. Nûkolik z nich tehdy
bohuÏel nepfieÏilo. 
Krátkolebí psi v‰ak pfiíli‰ v lásce nemíva-
jí ani velké mrazy a sníh. Mají (s v˘jim-
kou pekinéze) krátkou, vût‰inou nepfiíli‰
hustou srst, jemné tenké u‰i – zkrátka
jsou to pfieváÏnû „salonní typy“, a to by si
mûl uvûdomit kaÏd˘, kdo se k jejich pofií-
zení odhodlá. 

Psi patfií k nejpfiizpÛsobivûj‰ím zvífiatÛm
vÛbec. Vût‰ina z nich se proto dokáÏe
adaptovat prakticky na jakékoli podnebí,
na horko i zimu, sníh i sluneãní Ïár.
Pfiesto se nám zdá b˘t rozumné pfii v˘bû-
ru budoucího psího pfiítele vûnovat tro-
chu pozornosti i této otázce. Sladit pre-
ference majitele s pfiedpokládan˘mi
preferencemi budoucího psa nemÛÏe
b˘t na ‰kodu. Zapfiisáhlí milovníci lyÏo-
vání (zvlá‰tû bûÏeckého) a dal‰ích zim-
ních sportÛ nebo pfiíznivci zimní turisti-
ky by si nemuseli pofiizovat zrovna chrty,
podengy nebo naháãe. Naopak pfiíznivci
letních dovolen˘ch tráven˘ch v jiÏních
krajích, milovníci pláÏí a opalování, by
radûji mûli zapomenout na severské
a horské psy a vÛbec na v‰echny, ktefií se
py‰ní mohutnou tûlesnou stavbou
a bohatou srstí. Ti, kdoÏ touÏí po spo-
lehlivém hlídaãi, kter˘ bude vût‰inu ãasu
trávit venku, by mûli sáhnout jedno-
znaãnû po psu „zimním“, lidé bydlící
v pfiehfiát˘ch panelov˘ch bytech radûji
po nûjakém „letním“. Pokud sami sebe
nejste schopni pfiesnû zafiadit, mÛÏete si
stále je‰tû vybírat z nabídky univerzál-
ních plemen od nûmeck˘ch ovãákÛ pfies
pudly aÏ tfieba po retrívry, která nedáva-
jí pfiednost Ïádnému období roku, ale
jsou stejnû spokojení, aÈ je zima, nebo
léto. Zb˘vá jich dost.

Lea Smrãková
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Ktefií psi mají rádi horko? 

Anglick˘ buldok

Mops
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