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KUPUJEME PSA

První dojem b˘vá rozhodující

UÏ první
kontakt
vût‰inou
rozhoduje
o pﬁípadné
sympatii nebo
antipatii

Jak najít dobrého chovatele
Tak uÏ jste se rozhodli, jakého psa chcete? Stále je‰tû nemáte vyhráno. Hned se totiÏ pﬁed vámi
r˘suje dal‰í problém. Kde najít seriózního chovatele, kter˘ chová právû to „va‰e“ plemeno?
16
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J

e celá ﬁada moÏností jak se dostat
ke kontaktÛm na chovatele. Vût‰ina
obyãejn˘ch zájemcÛ sáhne po inzertním ãasopise, kde spolehlivû najde
velké mnoÏství inzerátÛ na vût‰inu bûÏn˘ch plemen. BohuÏel pﬁeváÏná vût‰ina
z nich nabízí psy bez prÛkazu pÛvodu.
MoÏnosti bezplatnû celoroãnû inzerovat
vyuÏívají ve velké míﬁe také mnoÏitelé,
kteﬁí odchovávají psy jako na bûÏícím
pásu s jedin˘m cílem: vydûlat.
Proto pokud se rozhodnete pro urãité
plemeno, jednoznaãnû vám doporuãujeme obrátit se na skuteãné odborníky.
S prosbou o pomoc se mÛÏete obrátit na
chovatelské kluby. Tamní poradci chovu
by vám mûli s v˘bûrem ‰tûnûte poradit
nejkvalifikovanûji, mají také dokonal˘
pﬁehled o tom, kdo zrovna má nebo
bude mít ‰tûÀata.
Jinou moÏností je vydat se na v˘stavu
a tam navázat osobní kontakty s chovateli, jejichÏ psi se vám líbí. Platné sluÏby
vám samozﬁejmû mÛÏe prokázat také
Internet, protoÏe mnoho chovatelÛ dnes
uÏ má vlastní webové stránky. A samozﬁejmû mÛÏete vyuÏít i inzerce v odborném kynologickém tisku, která je dnes
velmi bohatá a ãasto b˘vá doplnûna
i fotografiemi ‰tûÀat nebo rodiãÛ.
ProtoÏe odborné ãasopisy vût‰inou pﬁijímají pouze inzeráty na ‰tûÀata s prÛkazem pÛvodu, je nabídka mnohem ménû
anonymní, ‰tûÀata pocházejí z kontrolovan˘ch chovÛ a o pﬁíslu‰ném chovateli
lze snadno získat reference.

Foto Minerva

První kontakt
Pokud se vám nûjak˘ chovatel dostal do
„uÏ‰ího v˘bûru“, je tﬁeba s ním navázat
první kontakt. Zavolejte mu, popi‰te, co
hledáte, a informujte se o tom, zda vÛbec
má nûjaká ‰tûÀata k odbûru a za jak˘ch
podmínek. Tím zdaleka nemáme na mysli jen cenu, rozhodnû nepÛsobí dobr˘m
dojmem, kdyÏ otázku na finanãní stránku
poloÏíte jako první. Skuteãnû je mnoho
dÛleÏitûj‰ích vûcí neÏ cena: namátkou
zdravotní dispozice rodiãÛ, zpÛsob odchovu, povaha, preventivní zdravotní
opatﬁení, exteriérové pﬁedpoklady...
Nûkdy je nutné na to správné ‰tûnû ãekat
nûkolik mûsícÛ nebo dokonce i cel˘ rok!
Ov‰em kdo klade dÛraz na zdravé ‰tûnû
s pevnou povahou a vûﬁí, Ïe takové mÛÏe
získat jen od jednoho urãitého chovatele,
ten musí s ãekací dobou pﬁedem poãítat.
Pokud máte ‰tûstí a chovatel zrovna má
‰tûÀata na prodej, domluvte si, kdy ho
nav‰tívíte. Seriózní chovatelé, kteﬁí nemají co skr˘vat, vám vût‰inou nabídnou brzk˘ termín. Nûco jiného jsou „pﬁepadovky“. Skuteãnost, Ïe neãekanou náv‰tûvu

nûkter˘ chovatel nepozve dál, je‰tû nesvûdãí o jeho neserióznosti. KoneckoncÛ
i chovatelé psÛ jsou normální lidé, kteﬁí
mají právo na svÛj soukrom˘ Ïivot, a nejsou tudíÏ povinni nechat se v jakoukoli
denní ãi noãní dobu obtûÏovat neãekan˘mi náv‰tûvami milovníkÛ psÛ.

Chovatel by mûl b˘t sympatick˘
Náv‰tûva u chovatele vám ﬁekne mnoho:
právû první kontakt vût‰inou rozhoduje
o pﬁípadné sympatii nebo antipatii. Je
mimoﬁádnû dÛleÏité, aby na vás chovatel
pÛsobil sympaticky a serióznû. I kdyÏ první dojem mÛÏe nûkdy klamat, vﬁele doporuãujeme nebrat si ‰tûÀátko od chovatele, kter˘ na vás z nûjakého dÛvodu od
poãátku pÛsobí podezﬁele. Dále byste se
mûli pokusit udûlat si objektivní pﬁedstavu o zpÛsobu drÏení psÛ u daného chovatele. Jak jsou psi ubytováni: doma
v obytn˘ch místnostech, ve sklepû, nebo
v kotci na zahradû? Jak je to s ãistotou
a dodrÏováním hygieny? Kypí psi zdravím, nebo vykazují pﬁíznaky nûjak˘ch
onemocnûní, jeÏ se vám chovatel snaÏí
sloÏitû vysvûtlovat? Jak zvíﬁata reagují na
chovatele a na neznámou náv‰tûvu? Bojí
se, jsou lhostejná, nebo ji nad‰enû vítají?

Pozor na oãi, u‰i a nos
Zvlá‰tû podmínky drÏení pﬁedstavují
velmi dÛleÏit˘ faktor: spokojení psi
potﬁebují odpovídající prostﬁedí, pravideln˘ v˘bûh a kontakt se sv˘mi lidmi.
Pokud jsou chovná zvíﬁata drÏena
v˘hradnû v kotci a reagují bojácnû nebo
agresivnû, kdyÏ se k nim ãlovûk pﬁiblíÏí,
rozhodnû to není dobr˘ pﬁedpoklad

Co je dÛleÏité
●
●
●
●
●
●
●
●
●

vzájemné sympatie,
hygiena,
jak jsou psi ubytováni,
zdraví psÛ,
doklady,
oãkování / odãervení,
rodiãe zvíﬁete,
ochota informovat,
chovatel je ochoten
spolupracovat i po koupi.

V‰ímejte si, jak zvíﬁata
reagují na chovatele

toho, Ïe z nich vyrostou vyrovnaní, bezproblémoví, spoleãen‰tí psi. Domácnost,
kde se o psy dostateãnû starají, se nevyznaãuje nepﬁíjemn˘m pachem. Psi pﬁirozenû mohou mít svÛj charakteristick˘
odér, jenÏ nab˘vá na intenzitû, kdyÏ je
zvíﬁe mokré, pﬁesto to v‰ak u chovatele
nesmí vyslovenû zapáchat.
Rozumí se samo sebou, Ïe psi by mûli
pÛsobit pûstûn˘m dojmem. Pokud jsou
zneãi‰tûní nebo mají krusty na oãích, na
nosu nebo v okolí ﬁitního otvoru, mÛÏe
to b˘t pﬁíznak nedostateãné péãe nebo
dokonce nûjakého onemocnûní.
Mnohé se dozvíme také ze vztahu mezi
psem a chovatelem. Zodpovûdn˘ chovatel má ke svému zvíﬁeti blízk˘ vztah.
Dobr˘ chovatel zaãleÀuje své psy do
rodiny, povaÏuje je za její nedílnou souãást a velk˘ dÛraz klade na socializaci.
KdyÏ uÏ jsou psi, aÈ uÏ z jakéhokoli dÛvodu, drÏeni v kotci, máme právo oãekávat
pﬁinejmen‰ím to, Ïe s nimi chovatel dennû chodí na procházky a Ïe se jim dostává dostatek pozornosti.

Rodiãovská zvíﬁata
VÏdy je v˘hodné, kdyÏ máte pﬁed koupí
‰tûnûte moÏnost na vlastní oãi spatﬁit
oba rodiãe. UmoÏní vám to utvoﬁit si
rámcovou pﬁedstavu, jak asi ‰tûnû bude
v budoucnu vypadat, a také o jeho pravdûpodobn˘ch charakterov˘ch vlastnostech. BohuÏel vidût na vlastní oãi otce
není vÏdy moÏné. Mnoho chovatelÛ vlastního krycího psa nemá, nebo sahají
k „cizí krvi“, aby oÏivili svÛj chov. To je
naprosto bûÏné a nelze proti tomu nic
namítat. Chovatel by v‰ak mûl mít alespoÀ obrazovou dokumentaci nebo
dokonce videonahrávku, kde se bude preSVùT PSÒ 9/06
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zentovat hrd˘ otec ‰tûÀat. Chovná fena
ov‰em musí b˘t ke zhlédnutí v kaÏdém
pﬁípadû. Pokud vám chovatel s nejrÛznûj‰ími v˘mluvami odmítá ukázat matku
‰tûÀat, je namístû nejvy‰‰í opatrnost!

Ochota podávat informace
Seriózní chovatel bude klást dÛraz na to,
aby zájemce o ‰tûÀata co nejpﬁesnûji informoval o plemeni, které chová. Podrobnû jim popí‰e zpÛsob, jak˘m své psy
krmí, a péãi, kterou jim vûnuje, pﬁípadnû
poskytne i pár v˘chovn˘ch tipÛ nebo
adresu ovûﬁené psí ‰koly. Mnoho chovatelÛ poskytuje dokonce „celoÏivotní servis“ a jsou ochotni zodpovídat dotazy
nov˘ch majitelÛ i kdykoliv pozdûji
a pomoci vÏdy, kdyÏ si novopeãen˘ pejskaﬁ s nûãím neví rady. Mnozí jsou ochotni se psa v budoucnu ujmout v pﬁípadû
dovolené nového majitele, nebo pravidelnû zaji‰Èovat odbornou úpravu srsti. To
v‰e svûdãí o seriózním, nadstandardním
pﬁístupu, kter˘ by zájemce mûl ocenit
a pﬁi v˘bûru zohlednit.
Dále si necháme pﬁedloÏit doklady o tom,
Ïe ‰tûÀata byla oãkována a opakovanû
odãervena (samozﬁejmû v závislosti na
vûku). Mûli byste se dozvûdût termín, kdy
je nutno provést dal‰í oãkování a kdy je
tﬁeba ‰tûnû znovu odãervit.
Pokud kupujeme zvíﬁe s prÛkazem pÛvodu, je dobré se ujistit o tom, Ïe doklady
o pÛvodu skuteãnû vystavila pﬁíslu‰ná
plemenná kniha, Ïe se nejedná o kopii
ani falzifikát (v pﬁípadû pochybností je
moÏno poÏádat o informaci na âMKU).
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Na zoubek je tﬁeba
se podívat i kupci...
Ochota a pﬁipravenost informovat pﬁirozenû nespoãívá jen na bedrech chovatele.
Také zájemce o ‰tûnû by mûl b˘t ochoten
otevﬁenû a pravdivû informovat o sv˘ch
zku‰enostech se psy a vysvûtlit, co od svého budoucího psa oãekává. Rozhodnû by
nemûl povaÏovat za nemístnou zvûdavost, kdyÏ mu budou kladeny dotazy
dot˘kající se jeho soukromí. VÏdyÈ bytové
pomûry, finanãní situace a Ïivotní rytmus
ãlovûka jsou dÛleÏit˘mi faktory, které se
na drÏení psa mohou v˘raznû projevit.
Zodpovûdn˘ chovatel se chce ujistit, Ïe
svého psa pﬁedává do dobr˘ch a kompetentních rukou, a má právo vybrat si,
komu je ochoten ho svûﬁit a komu ne.

Pozor na neseriózní nabídky!
Zdrav˘ pes s dobrou povahou jistû není
levnou záleÏitostí. Kdo se rozhodne ke
koupi ãistokrevného psa, musí poãítat
s náklady v prÛmûru 5 aÏ 15 000 korun,
u vzácn˘ch nebo mimoﬁádnû Ïádan˘ch
plemen i vy‰‰ími. Vysoká cena má své
opodstatnûní: seriózní chov je nároãn˘
a Ïádá si znaãné náklady. Uvûdomte si, Ïe
pokud by si chovatel kromû nákladÛ na
veterinární péãi, na krytí a na krmení, na
v˘stavy vãetnû dopravy a ubytování, na
správní poplatky atd. zapoãetl je‰tû alespoÀ minimální hodinovou mzdu za
probdûlé dny a kaÏdodenní práci, musela
by b˘t prodejní cena v mnoha pﬁípadech
je‰tû mnohem vy‰‰í!
Navzdory prokazatelné oprávnûnosti

Nekupujte ze soucitu!
Mnozí psi nabízení za „v˘hodné“ ceny
b˘vají nemocní nebo oslabení. âasto
pocházejí ze Ïalostn˘ch podmínek, byli
pﬁedãasnû oddûleni od matky nebo uÏ
mají za sebou odyseu cestování v kufru
auta. Taková traumata na psu nutnû
zanechají stopy, mnohdy na cel˘ Ïivot.
MnoÏitelé psÛ vám samozﬁejmû vût‰inou
otevﬁenû nepﬁiznají, Ïe jejich ‰tûÀata
vyrostla kdesi na zadním dvorku ani to,
Ïe byla ve vûku pûti t˘dnÛ násilnû odtrÏena od matky. MoÏná dokonce zájemci
ukáÏou nûjakou fenu, která údajnû má
b˘t matkou vrhu, ale ve skuteãnosti
budou její ‰tûÀata jen podstrãená.
Jakmile jsou prodána, objevili byste tutéÏ
fenku v kotci s dal‰ím vrhem...
Jakkoli vám nejspí‰ bude neboh˘ch zvíﬁátek vyrÛstajících v uboh˘ch pomûrech
líto, nemûli byste podlehnout a udûlat
zásadní chybu, Ïe si od bezskrupulózního
chovatele psa ze soucitu koupíte.
DÛsledky takové neuváÏené koupû vás
mohou trápit mnoho let, a navíc tímto
zpÛsobem jen podpoﬁíte nekalého
obchodníka. Uvûdomte si, Ïe právû prodané ‰tûnû bude okamÏitû nahrazeno dal‰ím bûdn˘m tvorem! Skuteãní milovníci
psÛ mohu udûlat jediné: snaÏit se podobn˘m obchodníkÛm jejich obchody co nejvíce ztíÏit, coÏ znamená zásadnû od nich
nic nekupovat!
■

Foto Martin Smrãek

Chovná fena
musí b˘t
v kaÏdém
pﬁípadû ke
zhlédnutí

prÛmûrné kupní ceny existují prodávající,
kteﬁí nabízejí ãistokrevné psy za mnohem
ménû. Staãí podívat se do Annonce do
rubriky „Zvíﬁata“, kde se to jen hemÏí levn˘mi psy bez prÛkazu pÛvodu. Jindy vám
prodejci dokonce nabízejí, Ïe vám ‰tûnû
dovezou aÏ domÛ, nebo nabízejí pestrou
paletu plemen. Není snad ani potﬁeba b˘t
velk˘m znalcem kynologie, abychom
pochopili, Ïe tady moÏná nûco nebude
úplnû v poﬁádku.
MnoÏitelé a bezskrupulózní obchodníci
se zvíﬁaty, pro nûÏ je jedin˘m kritériem
zisk, se snaÏí maximálnû sníÏit náklady
a ãasto se pﬁi tom ne‰títí témûﬁ niãeho.
Neberou ohled na skuteãné potﬁeby psÛ,
jsou schopni je drÏet v králíkárnách,
krmit podﬁadn˘m krmivem, neposkytnout jim ani minimální veterinární péãi.
Je pro nû bûÏné, Ïe fenky kryjí pﬁi kaÏdém
hárání bez ohledu na to, jak˘ je jejich
zdravotní stav nebo Ïe jsou je‰tû vyãerpané pﬁedchozím vrhem. Typické pro nû je,
Ïe nezﬁídka chovají a nabízejí tﬁeba i 10
aÏ 15 plemen, vût‰inou tûch nejÏádanûj‰ích. V‰echno v˘‰e ﬁeãené samozﬁejmû
není pravidlem, ale pﬁi nápadnû „v˘hodn˘ch“ nabídkách je tﬁeba mít se dvojnásob na pozoru.

