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TÉMA MùSÍCE

Jezevãíka, nebo nûmeckou dogu?
Pumi jsou
veselí
chlapíci,
kteﬁí sv˘m
kouzlem
potû‰í celou
rodinu

Kterého psa vybrat?
Mûl by b˘t velk˘, nebo spí‰ men‰í? Lehounk˘ jako peﬁíãko,
nebo tûÏká váha? Líbí se vám dlouhá, nebo krátká srst?
Pestré zbarvení, nebo decentní jednobarevnost? A vÛbec:
je lep‰í vybrat si ãistokrevného psa s rodokmenem, nebo
dát ‰anci roztomilému voﬁí‰kovi z útulku? Jork‰írskému
teriérovi, nebo mastifovi? Loveckému psu, nebo psímu
atletovi na agility? Gauãákovi, nebo neúplatnému hlídaãi?
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O

tázky se vynoﬁují jedna za druhou.
Mnozí z tûch, kteﬁí se rozhodnou
poﬁídit si psa, propadnou bezradnosti. Listují tlust˘mi atlasy psÛ, prohlíÏejí si stovky nejrozliãnûj‰ích plemen, pﬁípadnû zabrousí do útulku a tam stejnû
bezradnû procházejí kolem desítek klecí.
VÏdyÈ v‰ichni jsou hezcí, v‰ichni si z nûjakého dÛvodÛ zaslouÏí pozornost, aÈ uÏ se
jedná o budoucí hvûzdu v˘stav za nûkolik
desítek tisíc korun, nebo ne‰Èastného
chundelatého nalezence.
Kterého si jen vybrat? I kdyÏ to tak
nezku‰enému ãlovûku mÛÏe pﬁipadat,

odpovûdût na tuto otázku vlastnû vÛbec
není tûÏké. KaÏd˘, kdo trochu zná psy,
dobﬁe ví, Ïe jednotlivá plemena se od
sebe ãasto dost v˘raznû odli‰ují a na svého majitele také kladou odli‰né nároky.
Proto by se mûl kaÏd˘ zájemce je‰tû dﬁíve, neÏ se rozhodne, pﬁedem co nejdÛkladnûji informovat o jednotliv˘ch plemenech. Rozhodnout se správnû vám
pomohou informace naãerpané z knih,
odborn˘ch ãasopisÛ, na v˘stavách, na
internetov˘ch stránkách...
Pokud pom˘‰líte na psa z útulku a uÏ
vám i padl do oka nûjak˘ konkrétní jedinec, mûli byste ho pﬁed definitivním rozhodnutím opakovanû nav‰tívit, a pokud
moÏno s ním také vyrazit na procházku,
abyste ho lépe poznali. Tímto zpÛsobem
rychle zjistíte, zda má plánované partnerství nadûji na úspûch, nebo ne.

VELIKOST REVÍRU
Je‰tû neÏ zaãnete pﬁem˘‰let o tom, kter˘
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1. místo: Nûmeck˘ ovãák
âÍSLO FCI 166
Nûmeck˘ ovãák je uÏ dlouhou dobou „jedniãkou“ mezi nejoblíbenûj‰ími plemeny psÛ.
S témûﬁ ãtyﬁmi tisíci psÛ vede statistiku u nás
narozen˘ch narozen˘ch ‰tûÀat s prÛkazem
pÛvodu. Skvûlé povûsti a velké popularitû se

je nutno splnit, pokud se má mít zvíﬁe
skuteãnû dobﬁe.
PoÏadavky vypl˘vají jednak z fenotypu
zvíﬁete: moloss o váze 90 kilogramÛ se asi
nebude cítit nejlépe ve dvoupokojové
bytû, pokojov˘ psík zase nutnû nepotﬁebují tﬁíhektarov˘ pozemek k tomu, aby
uspokojil svou potﬁebu pohybu. Aãkoliv
pravidelné procházky jsou dÛleÏité pro
psy v‰ech velikostí a musí probíhat dennû bez ohledu na velikost obytného prostoru, velk˘ pes pﬁimûﬁen˘ vlastní revír
rozhodnû ocení.

unaví, bude si to Ïádat témûﬁ nekoneãné
procházky, nejlépe spojené s dal‰í ãinností. Naproti tomu jiní psi, jako jsou tﬁe-

2. místo: Jezevãík
âÍSLO FCI 148
Patﬁí k plemenÛm, s nimiÏ se venku na ulici
setkáváme vÛbec nejãastûji. S dvûma a pÛl
tisíci ‰tûÀaty roãnû zaujímají tito malí chlapíci se sebevûdomou osobností druhé místo
na Ïebﬁíãku oblíbenosti. Milovníci plemene

âASOVÉ NÁROKY

tento univerzální pes tû‰í nejen v Evropû, ale
i v Asii a ve Spojen˘ch státech americk˘ch.
MoÏnosti vyuÏití nûmeckého ovãáka, jehoÏ
ãistokrevn˘ chov zaãal pﬁibliÏnû pﬁed sto lety,
jsou skuteãnû mnohostranné: je v˘bornû pﬁizpÛsobiv˘m rodinn˘m psem, zároveÀ podává
pﬁesvûdãivé v˘kony jako sluÏební, záchranáﬁsk˘ i vodící pes. Jeho absolutní spolehlivost
a enormní v˘konnost jsou legendární.
Nûmeck˘ ovãák potﬁebuje hodnû v˘bûhu,
pestré úlohy a pevné vedení. Zaãlenûní do
rodiny by mûlo b˘t samozﬁejmostí.

typ psa by nevíce odpovídal va‰í ideální
pﬁedstavû, byste se mûli dÛkladnû zamyslet, jaké Ïivotní podmínky vÛbec jste
schopni svému budoucímu psu nabídnout. Pﬁirozenû je v˘hodné, kdyÏ ãtyﬁnoh˘ ãlen rodiny vyhovuje vkusu svého
majitele, ale to samo o sobû je‰tû zdaleka
nezaruãuje harmonické souÏití. Psi na své
majitele kladou jisté (nemalé) nároky, a ty

Dal‰ím dÛleÏit˘m hlediskem je ãas, kter˘
dennû budeme chtít (a moci) svému ãtyﬁnohému pﬁíteli poskytovat. Psi touÏí po
pozornosti a zábavû. Teprve procházky,
hlazení, rozpustilé hry, tréninkové hodiny na cviãi‰ti a jiné zajímavé ãinnosti
vytvoﬁí psu Ïivot, kter˘ stojí za to Ïít. Kdo
svého psa zavﬁe do kotce a dvakrát dennû mu podstrãí misku s jídlem, jedná
nezodpovûdnû. Psi jsou sociální tvorové,
kteﬁí chtûjí b˘t integrováni do sociálního
Ïivota sv˘ch lidí. Pokud chcete mít spokojeného a vyrovnaného psa, je nezbytné, aby byl zaãlenûn do rodiny a abyste se
mu pravidelnû vûnovali.
Psi nepatﬁí ke zvíﬁatÛm, o která se lze
postarat „mezi dveﬁmi“. JiÏ pﬁi jejich poﬁizování by mûlo b˘t kaÏdému jasné, Ïe
tímto krokem se mu podstatnû zmûní
Ïivotní rytmus. Aãkoliv hodnû ãasu zabere kaÏd˘ pes, pﬁece jen i ãasov˘ faktor má
souvislost s plemenem. Nûkterá plemena,
jako jsou napﬁíklad sibiﬁ‰tí hasky, austral‰tí ovãáci, border kolie nebo jiní pracovní
psi, mají skuteãnû vysokou potﬁebu pohybu. NeÏ se tito aktivní psi alespoÀ trochu

Foto Minerva

Angliãtí buldoci jsou
vhodní pro lidi, kteﬁí mají
rádi nûco mimoﬁádného

oceÀují inteligenci a nápaditost jezevãíkÛ.
Krátké konãetiny mají proto, Ïe jejich pÛvodním posláním bylo pátrat v podzemních
norách po li‰kách a jezevcích. Aãkoliv jezevãíci jsou pÛvodnû loveãtí psi, cítí se docela
dobﬁe i u nemyslivcÛ. Jejich pﬁísloveãná svéhlavost si v‰ak Ïádá dÛslednou v˘chovu.
Pokud tomuto v‰eteãnému psu pﬁíli‰ ãasto
dovolíte, aby se rozhodoval podle svého,
brzy pﬁevezme velení v domû. Zvlá‰tû velké
oblibû se tû‰í drsnosrstí jezevãíci. Své nad‰ené pﬁíznivce v‰ak mají i dlouhosrstí a krátkosrstí jezevãíci. Jezevãíci se chovají nejen ve
standardní velikosti, ale také v trpasliãí
a králiãí varietû.

ba mopsové, buldoci nebo velcí tûÏcí psi,
se ochotnû spokojí s v˘raznû men‰ími
porcemi pohybu.

PÉâE
Mnoho lidí sní o dlouhosrstém psu. Není
pochyb o tom, Ïe hedvábná, dlouhá
a bohatá srst b˘vá pastvou pro oãi.
Ov‰em vyÏaduje nezﬁídka vskutku
enormní péãi. V první euforii vás moÏná
bude skuteãnû bavit dennû se o srst starat a trpûlivû z ní odstraÀovat kaÏd˘ sebemen‰í uzlíãek. Ov‰em v prÛbûhu ãasu
poãáteãní nad‰ení velmi ãasto vymizí.
Kartáã a hﬁeben zmizí v zásuvce a dojde
na nû ﬁada uÏ jen tu a tam. Zplstnatûlá
místa zaãnou majitelé ãím dál ãastûji
odstraÀovat nÛÏkami - a po pÛvodní nádheﬁe zakrátko nebude ani stopy.
Majitelé psích salonÛ by mohli celé hodiny vyprávût o zanedban˘ch psích krasavcích Beznadûjnû zplstnatûl˘m ne‰ÈastníkÛm nezﬁídka trpícím invazemi parazitÛ
SVùT PSÒ 9/06
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Azavakové
jsou bdûlí
a rychlí

a mokvajícími ekzémy mnohdy nepomÛÏe nic jiného neÏ radikální ostﬁíhání
„dohola“. Ov‰em jen dopﬁí‰tû! Pracovní
morálka peãovatelÛ o srst se totiÏ vût‰i-

3. místo:
Jork‰írsk˘ teriér
âÍSLO FCI 86
Jork‰írsk˘ teriér patﬁí ke stálicím kynologického nebe. Je úctyhodné, Ïe navzdory velké
produkci „bezpapírov˘ch“ ‰tûÀat se u nás

dokázal vy‰plhat na tﬁetí místo Ïebﬁíãku
i mezi ãistokrevn˘mi psy s prÛkazem pÛvodu.
Patﬁí k nejmen‰ím plemenÛm vÛbec, zájemce
láká nejen nepatrnou velikostí, krásnou srstí
a roztomil˘m vzhledem, ale i nebojácnou,
temperamentní povahou. Ta svûdãí o tom, Ïe
jeho pﬁedkové byli nefal‰ovaní lovci, kteﬁí
pronásledovali králíky a také dávili potkany
v uheln˘ch dolech. Srst jork‰írského teriéra
je nároãná na údrÏbu, coÏ se t˘ká zvlá‰tû
v˘stavních jedincÛ. Psy chované jako domácí
mazlíãky jejich majitelé stále ãastûji nechávají ostﬁíhat. Tuto moÏnost sice standard nepﬁipou‰tí, ale pro Ïivot je v˘raznû praktiãtûj‰í.
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nou nemûní ze dne na den. Krátkosrstí
psi b˘vají v zásadû na péãi nároãní mnohem ménû. KdyÏ se za‰piní, prostû je jen
otﬁete ruãníkem nebo vlhk˘m hadrem.
Zpravidla to úplnû postaãí k tomu, aby
srst zÛstala v poﬁádku. Jezdci a vÛbec
milovníci pﬁírody, kteﬁí mají ve zvyku za
kaÏdého poãasí vyráÏet do pﬁírody, urãitû
dokáÏou ocenit, kdyÏ srst jejich ãtyﬁnohého prÛvodce na sebe nebude chytat kaÏdou neãistotu.

musí negativnû odrazit. Zatímco poﬁizovací cena má obrovské rozpûtí a lze ji pﬁizpÛsobit na‰im finanãním moÏnostem,
na náklady na krmení a veterinárního
lékaﬁe mÛÏeme mít jen omezen˘ vliv.
Komu se jen s nejvût‰í námahou podaﬁí
dát stranou nûkolik málo tisíc na vytouÏené plemeno a myslí si, Ïe má vyhráno,
ten by si mûl uvûdomit, Ïe psi vyÏadují
pravidelnou veterinární péãi. UÏ nezbytné oãkování a odãervení stojí nûjaké peníze. A coÏ teprve nepﬁedvídatelná onemocnûní a poranûní! Úãty za nû se
mohou vy‰plhat do závratn˘ch v˘‰ek.
Jako majitel zvíﬁete by kaÏd˘ mûl mít
urãité finanãní zázemí, aby byl schopen
zdolat i nákladnûj‰í zákroky.
Pokud má pes zÛstat zdrav˘, potﬁebuje
kvalitní plnohodnotné krmivo. I to pﬁirozenû nûco stojí a ‰etﬁit na nûm rozhodnû
není dobré. ·patnû Ïivení psi snadnûji
onemocní a dﬁíve nebo pozdûji se u nich

4. místo:
Labradorsk˘ retrívr
âÍSLO FCI 122
Labrador‰tí retrívﬁi b˘vají povaÏováni za ideální rodinné psy. Jsou pﬁítulní, mazliví, vyrovnaní, trpûliví ve vztahu k dûtem a relativnû

NIC NENÍ ZADARMO
Kupní cena psa je jedna vûc. Náklady na
v˘Ïivu a na veterinární péãi vûc druhá.
Psa mÛÏete poﬁídit zadarmo, za pár set,
ale také za nûkolik desítek tisíc korun. Je
na kaÏdém zájemci, aby zváÏil, zdá dát
pﬁednost nalezenci bez domova hledajícímu pomoc, nebo ãistokrevnému zvíﬁeti
s dokladovan˘m pÛvodem. Obû moÏnosti mají své v˘hody i nev˘hody.
Je tﬁeba poãítat s tím, Ïe ceny ãistokrevn˘ch psÛ mohou b˘t pomûrnû vysoké,
pohybují se od nûkolika tisíc a aÏ po
nûkolik desítek tisíc. Není tﬁeba to mít
chovatelÛm za zlé: v cenû ‰tûÀat se neskr˘vají jen prosté náklady na chov (i ony
samy jsou v pﬁípadû seriózního chovu
nemalé), ale také na v˘stavní a krycí
poplatky, cesty, administrativní poplatky
klubu a zastﬁe‰ující organizaci, veterinární péãi, inzerci a mnoho dal‰ího. VÏdy je
dobré zjistit si z nûkolika na sobû nezávisl˘ch zdrojÛ cenovou hladinu u pﬁíslu‰ného plemene, z ní vycházet a nesnaÏit se
za kaÏdou cenu najít tu nejniÏ‰í. Naopak:
pﬁed nápadnû „v˘hodn˘mi“ cenami je tﬁeba se mít spí‰e na pozoru. âasto v sobû
totiÏ skr˘vají háãek v podobû nízkonákladového chovu, kter˘ omezuje v˘daje na
minimum – a to se na ‰tûÀatech zákonitû

snadno se vychovávají. Navzdory své pﬁátelskosti a veselému zaloÏení je lze pﬁi vhodném vedení pouÏít i jako hlídaãe, pﬁiãemÏ se
ov‰em nikdy nechovají pﬁehnanû agresivnû.
Tito psi pocházejí z jiÏní ãásti ostrova New
Foundland a do Evropy byli poprvé dovezeni
na poãátku 19. století. Vyznaãují se povûstnou v‰estranností: jsou dobr˘mi rodinn˘mi,
vodícími i záchranáﬁsk˘mi psy, vyhledávají
drogy a v˘bu‰niny a také jsou dobr˘mi psy
loveck˘mi. Jejich stabilní nervová soustava
jim umoÏÀuje sná‰et i velkou zátûÏ, také
k dûtem se chovají velmi trpûlivû. Milují
vodu, ve Velké Británii jsou cenûni pﬁedev‰ím jako skvûlí aportéﬁi vodního ptactva.
Potﬁebují hodnû pohybu a zajímavé úkoly.
Srst labradorského retrívra je relativnû nenároãná na péãi. Ov‰em bûhem línání je tﬁeba
poãítat s extrémním vypadáváním chlupÛ.

projeví negativní jevy spojené s nedostateãnou v˘Ïivou. Peníze u‰etﬁené na krmení tedy stejnû poputují do penûÏenky
veterinárního lékaﬁe.
KaÏd˘, kdo hodlá pﬁevzít zodpovûdnost
za zvíﬁe, by si mûl pﬁedem propoãítat, s ja-
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5. místo: Zlat˘ retrívr
âÍSLO FCI 111
Popularita zlatého retrívra u nás v posledních
letech prudce roste. V anglosask˘ch zemích
patﬁí k nejoblíbenûj‰ím psím plemenÛm uÏ
dávno. Za existenci tohoto atraktivního psa
vdûãíme skotskému lordu Tweedmouthovi:

potﬁebné na mûsíc se mÛÏe v jednotliv˘ch
pﬁípadech velmi li‰it a závisí na mnoha
okolnostech: na poãtu drÏen˘ch psÛ, na
jejich velikosti a plemenné pﬁíslu‰nosti.
I na to by mûl ãlovûk myslet, neÏ se bezhlavû zamiluje do roztomilého ‰tûÀátka
mastifa nebo jiného psího obra. Zku‰ení
majitelé molossÛ poãítají s mûsíãními
náklady jdoucími mûsíãnû do tisícÛ – na
jednoho psa!

6. místo: Mal˘ kníraã
âÍSLO FCI 183
Temperamentní mal˘ kníraã se moÏná trochu
pﬁekvapivû probojoval na ‰esté místo. Pﬁitom
to nikdy nebylo módní plemeno, jeho zjev je
spí‰e nenápadn˘ a srst si vyÏaduje nûkolikrát
do roka úpravu. Z mal˘ch psÛ to v‰ak je zﬁej-

LOVECK¯ PUD

tento ‰lechtic kﬁíÏil labradorské retrívry, irské
setry a mezitím uÏ vyhynulé tweed ‰panûly,
aby odchoval líbivé dlouhosrsté „zlaté“ psy.
Harmonick˘ a proporcionální retrívr se pro
roli rodinného psa skvûle hodí. Snadno se
vychovává, b˘vá vyrovnan˘, klidn˘ a o v‰echno projevuje zájem. Typiãtí jedinci mívají rádi
dûti, jsou nesmírnû trpûliví a nikdy agresivní.
Aãkoliv je zlat˘ retrívr loveck˘ pes, nemá
sklon ke ‰tvaní zvûﬁe. Je tomu tak proto, Ïe
byl vy‰lechtûn pﬁedev‰ím k aportování (to
znamená k pﬁiná‰ení koﬁisti). Zlaté retrívry
lze vycviãit také jako vodící psy pro nevidomé
a hodí se pro rÛzné druhy sportÛ.

k˘mi mûsíãními náklady bude muset poãítat. V úvahu musí vzít nejen náklady na
potravu, ale také na oãkování a odãervení,
na obojky a vodítka, na hﬁebeny a kartáãe,
na pelí‰ky, hraãky, misky na vodu a potravu, ale také na poplatky ze psÛ a pau‰ál na
pﬁípadné veterinární o‰etﬁení. V˘‰e ãástky

Chrti jsou bezpochyby u‰lechtilá stvoﬁení
a tﬁeba takoví sibiﬁ‰tí hasky vzbuzují
v mnoha milovnících psÛ nekritick˘
obdiv. BohuÏel spoleãnû sdílejí jeden problém, kter˘ se nevyh˘bá ani ohaﬁÛm
a v‰em plemenÛm honiãÛ jakoÏ i dal‰ím
loveck˘m psÛm. V˘razn˘ loveck˘ pud
tûchto plemen se mÛÏe stát pro nemyslivce nezvladateln˘m problémem. I kdyÏ
se stále najdou majitelé bíglÛ nebo sibiﬁsk˘ch hasky, kteﬁí tvrdo‰íjnû tvrdí, Ïe své
psy mohou bez problémÛ nechat volnû
pobíhat („V‰echno je to jen vûcí v˘chovy!“), patﬁí takoví „zázraãní psi“ ke skuteãn˘m v˘jimkám.
Vrozené pudy lze v˘chovu ovlivnit jen
omezenû. Kdo si poﬁídí psa s v˘razn˘m
loveck˘m instinktem, mûl by poãítat
s tím, Ïe jeho pes bude procházky absolvovat na vodítku. Pokud totiÏ zvíﬁe
s v˘raznû vyvinut˘mi loveck˘mi instinkty
narazí na ãerstvou stopu zvûﬁe, dá se
odvolat jen ve velmi vzácn˘ch pﬁípadech.
To, co nûkteﬁí majitelé pokládají za „vesel˘ sport“, v‰ak zákon pokládá za nezákonné ‰tvaní zvûﬁe se v‰emi dÛsledky, které
z toho mohou vyplynout, vãetnû tûch pro
psa fatálních. TotéÏ, co platí pro srnky,
baÏanty a králíky, platí pochopitelnû také
pro stáda ovcí: ovãáci rozhodnû nemají
rádi, kdyÏ jim stádo spla‰í a prohání
lovecky zaloÏen˘ pes.

mû nejvût‰í sportovec, v‰estrann˘ sluÏební
a pracovní pes pouÏívan˘ dokonce i profesionálními sloÏkami napﬁíklad jako vyhledávaã
drog. Proto se hodí i pro zájemce, kteﬁí touÏí
se psem pracovat, ale jejich situace jim neumoÏÀuje drÏení vût‰ího psa. Je velmi inteligentní, uãenliv˘ a schopn˘ pﬁekvapiv˘ch
v˘konÛ. Jeho v˘chova v‰ak vzhledem k jeho
Ïivosti, vzru‰ivosti a jisté tvrdohlavosti není
úplnû jednoduchá a je tﬁeba jí vûnovat odmaliãka patﬁiãnou pozornost.

7. místo: âivava
âÍSLO FCI 218
Nejmen‰í pejsek svûta se do první desítky
probojoval pﬁedev‰ím díky své velikosti, která z nûj ãiní ideálního spoleãníka i do tûch
nejmen‰ích mûstsk˘ch bytÛ a velmi usnadÀuje jeho transport. Pﬁíznivci ãivav v‰ak oceÀu-

Foto Minerva, Martin Smrãek

CO OD NùJ BUDU CHTÍT?
K harmonickému vztahu mezi ãlovûkem
a psem patﬁí pﬁirozenû víc neÏ jen ‰Èastn˘
pes. Co je platné, kdyÏ je zvíﬁe se svojí
Ïivotní situací maximálnû spokojené, ale
tyranizuje pﬁi tom celou rodinu? Také my
lidé máme právo na harmonii a i z toho
dÛvodu bychom si mûli vybrat psa, kter˘
bude schopen splnit na‰e oãekávání.
Pﬁed poﬁízením psa bychom si mûli
dÛkladnû rozváÏit, kter˘ typ psa by nejvíce odpovídal na‰emu Ïivotnímu stylu:
Pﬁejeme si nekomplikovaného rodinného
psa, kter˘ si bude mírumilovnû hrát s dûtmi, koãkami nebo sousedov˘m psem?
Nebo dáváme pﬁednost statnému zvíﬁeti,
které uÏ sv˘m vzhledem spolehlivû odradí potenciálního útoãníka? Chceme se

jí také jejich temperamentní, sebevûdomou
a nebojácnou povahu, bystrost a nedÛvûﬁivost k cizím. âivava nechce b˘t s kaÏd˘m
kamarád, a proto b˘vá v rámci sv˘ch moÏností dobr˘m hlídaãem.
Zájemci si mohou vybrat mezi dlouhosrstou
a krátkosrstou varietou a z obrovské ‰kály
barev. Oficiální standard totiÏ u ãivav pﬁipou‰tí jakékoliv zbarvení vãetnû kombinací.

SVùT PSÒ 9/06
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8. místo: Nûmeck˘
ohaﬁ krátkosrst˘
âÍSLO FCI 119
Dlouho si udrÏuje místo nejznámûj‰ího a nejroz‰íﬁenûj‰ího v praxi pouÏívaného loveckého
plemene u nás (jezevãík dnes uÏ ãasto plní

jen roli spoleãníka). Poﬁizují si ho aÏ na v˘jimky pouze myslivci, kteﬁí oceÀují pﬁedev‰ím
jeho v‰estrannost. Nûmeck˘ krátkosrst˘ ohaﬁ
dobﬁe vystavuje, spolehlivû aportuje ze zemû
i z vody, je schopen zastat i práci barváﬁe.
Potﬁebuje skuteãnû hodnû pohybu. Pokud si
ho poﬁídí nemyslivec, mûl by se s ním alespoÀ vûnovat nûkterému z kynologick˘ch
sportÛ v pﬁírodû (canicross aj.), pro které má
rovnûÏ v˘borné dispozice.

realizovat na cviãi‰ti, nebo víkendy trávit
na soutûÏích agility? Nûkdo sní o vítûzstvích na v˘stavách, jiní plánují zaloÏení
vlastního chovu. Existuje témûﬁ nekoneãnû moÏností a mÛÏete si b˘t jisti, Ïe pro
kaÏdou z nich existuje vhodn˘ pes!

CO KOHO BAVÍ
Vût‰ina psích plemen byla pÛvodnû
vy‰lechtûna k nûjakému konkrétnímu
úãelu, s nímÏ bychom se mûli seznámit
je‰tû pﬁedtím, neÏ se rozhodneme pro
urãité plemeno. Pracovní plemena psÛ,
jako jsou australsk˘ ovãák, pyrenejsk˘
ovãák nebo border kolie, jsou nabitá
energií, a proto se hodí jen pro aktivní
lidi. Setkáváme se s nimi na cviãi‰tích agility, doprovázejí jezdce na koních a je jasnû patrné, Ïe pohyb a aktivita jsou pro nû
velmi dÛleÏité. V poslední dobû se dokonce mnoÏí pokusy umoÏnit tûmto psÛm
opût práci u stád.
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Novofundland‰tí psi a landseeﬁi sice
vzhledem ke své mohutné postavû nejsou
nejvhodnûj‰ími adepty pro agility, zato
skuteãnû oÏijí, kdyÏ se s nimi jejich majitel bude vûnovat vodním pracím. Ve vodû
si procviãí svaly, aniÏ by byly zatûÏovány
jejich klouby, vazy a ‰lachy. Vodní práce
jsou skvûl˘m sportem napomáhajícím
udrÏet ve ‰piãkové kondici i psí obry!
Kdo propadl chrtÛm a lituje, Ïe svého
jako ‰íp rychlého miláãka nemÛÏe nikdy
pustit z vodítka, má moÏnost udûlat mu
speciální radost: zúãastÀovat se dostihÛ
nebo coursingÛ. Tam mohou chrti zcela
popustit uzdu své vá‰ni a rozbûhnout se
po závodní dráze skuteãnû na pln˘ plyn.
Nejen hasky, ale v‰ichni sever‰tí taÏní psi
mají i u nás moÏnost nechat se zapﬁahat
do saní. KdyÏ není dost snûhu, spokojí se
s vozíky na koleãkách. Tato sportovní
oblast se v posledních letech rychle rozvíjí a setkává se s velk˘m zájmem. Bûhem
roku je poﬁádáno mnoho soutûÏí a závodÛ, které mohou pﬁípadnému zájemci
poslouÏit jako dobr˘ zdroj informací.
V seznamu vhodného zamûstnání psÛ ve
volném ãase bychom mohli pokraãovat
témûﬁ donekoneãna. KaÏdé plemeno psa
disponuje urãitou vlohou, která se vût‰inou odvíjí od pÛvodního zamûﬁení
a pouÏití plemene. Existují honiãi a barváﬁi, psi hlídací a stráÏní, obranáﬁi, spoleãníci a prÛvodci, psi ovãáãtí a honáãtí,
aportéﬁi a stavûãi, vodní psi, saÀoví psi
a mnoho dal‰ích plemen vy‰lechtûn˘ch
pro nûjak˘ urãit˘ úãel.
Pﬁirozenû je v˘hodou, umoÏníme-li psu
vyÏití, které se blíÏí jeho pÛvodnímu
zamûﬁení a repertoáru chování. Pokud to
v jednotliv˘ch pﬁípadech není moÏné,
mûli bychom si alespoÀ uvûdomit, k jaké-

9. místo: Bernsk˘
sala‰nick˘ pes
âÍSLO FCI 45
Domovem bernského sala‰nického psa jsou
horská údolí ve ‰v˘carsk˘ch Alpách. Sedláci
si svého impozantního psa váÏili jako hlídaãe

a v‰estranného pomocníka v kaÏdodenním
selském Ïivotû. Ve ‰v˘carském kantonu Bern
tahali silní ãerno - ãerveno - hnûdo - bílí psi
vozíky s v˘robky tkalcÛ a dal‰ích ﬁemeslníkÛ,
jinde vozili konve s mlékem. Navzdory velké
oblibû se bernsk˘ sala‰nick˘ pes ocitl uprostﬁed 19. století na pokraji vyhynutí.
MoÏnosti jeho pracovního vyuÏití se scvrkly
na minimum a kromû toho rostla popularita
bernard˘nÛ, kteﬁí postupnû zabírali místo
starého ‰v˘carského selského psa. Jen velkému osobnímu nasazení kynologa Franze
Schertenleiba vdûãíme za záchranu tradiãního plemene: skoupil poslední typické exempláﬁe a zaloÏil na nich úspû‰n˘ chovatelsk˘
program. Dnes patﬁí bernsk˘ sala‰nick˘ pes
opût k nejoblíbenûj‰ím plemenÛm psÛ. Je
pokládán za pﬁátelského, nikdy pﬁehnanû
agresivního rodinného psa, kter˘ si pﬁeje mít
úzk˘ kontakt se svojí rodinou.

mu úãelu byl dan˘ pes vlastnû vy‰lechtûn,
a neklást na nûj nevhodné nebo pﬁehnané poÏadavky. Jak mÛÏeme od loveckého
psa oãekávat, Ïe bude v naprostém klidu
bez vodítka procházet lesem a zcela ignorovat srnky, které se mu míhají pﬁed
Neapol‰tí mastinové jsou sice
kliìasové, ale patﬁí jen do
zodpovûdn˘ch rukou
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nosem? Je snad správné Ïít v pﬁesvûdãení,
Ïe z mého bernard˘na se musí stát mistr
v agility? Mûli bychom psa trpícího dysplazií kyãelního kloubu nutit, aby nás
doprovázel pﬁi vyjíÏìkách na koni a tak
úplnû zniãit jeho zdraví?
Jen ten, kdo se zevrubnû informuje
o svém oblíbeném plemeni, dokáÏe alespoÀ pﬁibliÏnû odhadnout, zda nov˘ ãlen
rodiny bude odpovídat jeho pﬁedstavám. K tomu je pﬁirozenû nutno poãítat
se skuteãností, Ïe sice existují vlastnosti typické pro plemeno, ale kaÏd˘ pes je
pﬁesto individuum. I uvnitﬁ jednoho
plemene mohou existovat velké charakterové rozdíly.

·icu mají i podle
standardu projevovat
jistou míru arogance
– a také to ãiní!

SOCIÁLNÍ PROST¤EDÍ
KaÏd˘, kdo si chce poﬁídit psa, by mûl vzít
v potaz také svou rodinu, eventuálnû i ‰ir‰í pﬁíbuzenstvo. Konstelace vlastní rodiny hraje v Ïivotû zvíﬁete rozhodující roli.
Co si vÛbec o va‰em pﬁání mít psa myslí
vá‰ partner? Máte malé dûti? Musí se pes
zaãlenit do domácnosti, v níÏ uÏ Ïijí nûjaká zvíﬁata? Kdo se o psa postará, kdyÏ se
vydáte na nûjakou cestu?
Pokud do rodiny patﬁí malé dûti a domá-

10. místo: Kavalír
king Charles ‰panûl
âÍSLO FCI 136
Ve srovnání s ostatními úãastníky „Top Ten“
u nás relativnû nové plemeno (jeho první
zástupci k nám byli dovezeni v roce 1975),

cí zvíﬁata, jsou rozhodujícími faktory velikost a sná‰enlivost psa. Existují psi, kteﬁí
jsou schopni udûlat koãkám v domácnosti ze Ïivota peklo, nebo kteﬁí nemají rádi
dûti... Právû takoví dokáÏou leckteré rodinû poﬁádnû znepﬁíjemnit Ïivot. Jistû,
i nepﬁizpÛsobiv˘ pes je vût‰inou schopen
se ãasem jakÏ takÏ zaãlenit do rodiny, ale
v mnoha pﬁípadech si to Ïádá velké
mnoÏství ãasu, trpûlivosti a hlavnû zku‰eností s v˘chovou.
Pokud touÏíte po nekomplikovaném ãtyﬁnohém ãlenu rodiny, kter˘ bude pﬁedstavovat obohacení rodinného Ïivota, nikoliv stresující faktor, mûli byste pﬁi v˘bûru
vhodného psa postupovat velmi uváÏlivû
a peãlivû. Tak tﬁeba pokud má vá‰ partner
panickou hrÛzu z velk˘ch psÛ, není zrovna rozumné poﬁizovat si dominantního
samce rotvajlera. Mnohem lep‰í je, kdyÏ
má z nového domácího zvíﬁete radost
celá rodina.

dÛleÏití, z jejich strany se jedná o dobﬁe
mínûné preventivní opatﬁení. Psí giganti,
jako jsou molossové nebo velká pastevecká plemena, se mohou stát za urãit˘ch
okolností obtíÏnû kontrolovateln˘mi,
zvlá‰tû pokud se ocitnou ve ‰patn˘ch
rukou. Proto je jen logické, Ïe zodpovûdn˘ chovatel si nepﬁeje, aby se ‰tûnû, které
peãlivû a s láskou vychoval, dostalo do
nezku‰en˘ch rukou a pﬁípadnû se zkazilo.

Foto Minerva

ZKU·ENOSTI SE PSY

které si v‰ak zájem veﬁejnosti plnû zaslouÏí.
Má mírnou a poddajnou povahu, jeho v˘chovu zvládne i ãlovûk bez zku‰eností. Je sportovnû zaloÏen˘, schopn˘ úãastnit se psích
sportÛ, pﬁitom v‰ak zcela vhodn˘ i do mûstsk˘ch bytÛ. Nepatﬁí k tûm vÛbec nejmen‰ím
pejskÛm, ale je dostateãnû skladn˘, pﬁizpÛsobiv˘ a nenároãn˘. Ani jeho pûkná srst nevyÏaduje pﬁehnanou péãi. A je také velmi líbiv˘,
k ãemuÏ pﬁispívají atraktivní barevné variety:
black and tan (ãerná s tﬁíslovou), blenheim
(bíloãervená). ruby (ãervená) a trikolor (trojbarevná). Barvy mají b˘t syté a záﬁivé.

Kritickému pﬁezkoumání byste pﬁed poﬁízením psa mûli podrobit i svou vlastní
zku‰enost se psy. Zacházení s nûkter˘mi
psy je obtíÏné a nároãné, jiní jsou nekomplikovaní a poslu‰ní. Pokud nemáte se
psy Ïádnou zku‰enost, mûli byste si
opravdu dÛkladnû rozmyslet, zda je
vhodnûj‰í vstoupit na psí scénu jako majitel dominantního psího svalovce, nebo
ovladatelného (byÈ tﬁeba ménû impozantního) plemene.
Seriózní chovatelé velk˘ch a nûkdy
poﬁádnû tvrdohlav˘ch plemen se pﬁípadn˘ch zájemcÛ vÏdy zeptají na jejich zku‰enosti se psy. Neãiní tak proto, aby byli

Ir‰tí vodní ‰panûlé nevyhlíÏejí
jen extravagantnû, kladou na
své majitele také znaãné nároky,
co se t˘ãe pestré ãinnosti

TotéÏ platí také o takzvan˘ch problémov˘ch psech. Pokud pes uÏ jednou získal
s lidmi ‰patné zku‰enosti a pﬁípadnû uÏ
nûkolikrát zmûnil majitele, mohl si osvojit takové vzorce chování, které budou
nad síly nezku‰eného majitele. To hrozí
SVùT PSÒ 9/06
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zvlá‰tû u psÛ z útulku. TakÏe i kdyby mûla
b˘t va‰e lítost sebevût‰í, snaÏte se jí
nepodlehnout. Pokud nemáte dostatek
zku‰eností, nebudete mít nebezpeãnému
nebo nepﬁíjemn˘m chováním poznamenanému psa co nabídnout a stûÏí mu
dokáÏete pomoci vypoﬁádat se s proÏit˘m
traumatem. Pokud ãlovûk bez zku‰enosti
pﬁece jen nûjak˘m ﬁízením osudu narazí
na problematického psa s poruchami
chování, nemûl by se alespoÀ stydût
vyhledat odborníky. S jejich pomocí je
pﬁece jenom nadûje, Ïe se stávající problematické chování podaﬁí odstranit.

Nûmeck˘ kﬁepelák
se hodí zvlá‰tû pro
pﬁíznivce myslivosti

PES JAKO PARTNER
KaÏd˘, kdo se pﬁed poﬁízením psa dÛkladnû informuje, si vytvoﬁí nejlep‰í pﬁedpoklady pro harmonické souÏití se sv˘m
domácím zvíﬁetem; kromû toho také pﬁispûje ochranû zvíﬁat. Nevûﬁíte? Psí útulky

âÍSLO FCI 144
Nûkdy se ﬁíká, Ïe jméno boxer bylo odvozeno
od typického zvyku plemene pﬁi hﬁe pouÏívat
tlapky. Dokázané to ale není. MoÏná Ïe tvÛr-

ce jména inspiroval spí‰e „zmuchlan˘“ obliãej tohoto psa. Boxeﬁi u nás patﬁí odedávna
k nejoblíbenûj‰ím plemenÛm. Jejich jedineãn˘ ‰arm, v˘mluvn˘ obliãej odráÏející náladu
a srst nenároãná na péãi z nich ãiní v˘borné
rodinné psy. I kdyÏ je boxer velmi pﬁátelsk˘,
dokáÏe skvûle plnit úlohu hlídaãe. Má velmi
v˘raznû vyvinut˘ hlídací instinkt. Boxeﬁi si
dokáÏou omotat své majitele „kolem prstu“.
S ‰armantní tvrdohlavostí se leckdy pokou‰ejí prosadit svou hlavu. Tuto vlastnost lze
dostat pod kontrolu jen dÛslednou, pﬁitom
v‰ak laskavou v˘chovou. Bûhem tepl˘ch letních dní a také v zimû by mûli majitelé své
psy bedlivû sledovat. Plemeno je totiÏ citlivé
na horko i chlad.
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vést správn˘ psí Ïivot a pﬁejí si, aby jim
jejich lidé rozumûli.
Mnoho problematick˘ch zpÛsobu chování má svou pﬁíãinu pouze a jenom ve
‰patném zacházení se psem a bylo by
moÏno se jim úplnû vyhnout, kdyby se
majitel intenzivnûji zab˘val potﬁebami
■
svého psa.

12. místo: Kokr‰panûl
âÍSLO FCI 5
Kokr‰panûl patﬁí k nejstar‰ím cílevûdomû
chovan˘m plemenÛm psÛ. JiÏ v 19. století
podléhal jeho chov pﬁísnému chovatelskému
programu, jehoÏ cílem bylo odchovávat psy
vhodné pro lov sluky lesní. Ale netrvalo dlou-

ho a kokr‰panûl byl „objeven“ jako rodinn˘
pes. Jeho kariéra byla blesková: ve tﬁicát˘ch
letech se kokr‰panûl stal módním psem se
v‰ím v‰udy. Tento trend vydrÏel pﬁes 20 let.
Pﬁitom k jeho schopnostem patﬁí víc neÏ jen
polehávat na gauãi: také práce na stopû, nadháÀka, aportování a vodní práce. Jeho citliv˘
nos b˘vá vyuÏíván pﬁi vyhledávání drog
a v˘bu‰nin. A protoÏe kokﬁi jsou veselí, hraví
a mimoﬁádnû pﬁítulní, b˘vají navzdory sv˘m
v˘born˘m loveck˘m vlastnostem ãasto chováni jako rodinní psi. Jejich srst a u‰i vyÏadují pravidelnou péãi. Mnoho kokr‰panûlÛ je
posedl˘ch jídlem, proto je nutno pﬁísnû
dohlíÏet na jejich stravování.

Foto Minerva

11. místo:
Nûmeck˘ boxer

by jistû nebyly tak pﬁeplnûné, kdyby
nûkdej‰í majitelé odstrãen˘ch psÛ pﬁed
jejich poﬁízením trochu víc pﬁem˘‰leli
a neuzavírali se pﬁed nepﬁíjemn˘mi
informacemi.
Lidé se psÛ nezﬁídka zbavují ve chvíli,
kdyÏ si (ponûkud opoÏdûnû) v‰imnou, Ïe
sv˘m zvíﬁatÛm vÛbec nerozumûjí. Neposlu‰nost, rvaãky s jin˘mi psy, ‰tvaní
zvûﬁe, neãistotnost, ustaviãn˘ ‰tûkot,
neschopnost zÛstat o samotû, nemoci,
útoky na lidi... To v‰echno jsou dÛvody,
které nezodpovûdné majitelé psÛ vedou
k tomu, Ïe se sv˘ch psÛ snaÏí co nejrychleji zbavit a nestydí se je odvézt do útulku s tím, Ïe se jedná o nalezence.
Ani pohled do inzertních rubrik mnoha
periodik nesk˘tá zrovna útû‰n˘ pohled:
podezﬁele ãasto jsou nabízeni psi mezi
‰est˘m a dvanáct˘m mûsícem vûku.
Právû v této dobû mnozí psi usilují o co
nejlep‰í zaﬁazení do smeãky a testují své
hranice. Toto pﬁirozené chování, které
navíc lze cílenou a dÛslednou v˘chovou
dostat pod kontrolu, je zjevnû nad síly
nûkter˘ch majitelÛ.
Psi by nikdy nemûli b˘t poﬁizováni na
základû pouhého rozmaru. Ani ten
milouãk˘ pejsek z reklamního spotu, ani
ta nejvût‰í psí filmová hvûzda nejsou ve
skuteãnosti tak nekomplikovaní a komiãtí, jak to pÛsobí z filmového plátna.
Opravdu musíte mít nûmeckého ovãáka,
jako je „komisaﬁ Rex“, bordeauxskou
dogu, jako je „Tequila“, nebo bernard˘na,
jako je „Bohou‰“? Vûﬁte, Ïe bude lépe,
kdyÏ televizní obrazovka a filmové plátno
nezÛstanou va‰imi jedin˘mi informaãními zdroji, na jejichÏ základû se budete
rozhodovat o poﬁízení zvíﬁete!
Normální psi ve skuteãnosti nejsou
„Lassie“ ani ãtyﬁnozí komisaﬁi: chtûjí jen

