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bíl˘ ‰pic
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Neprávem opomíjen˘

Německý špic
Pes mal˘, stﬁední nebo vût‰í, bíl˘, ãern˘ nebo tﬁeba
oranÏov˘, jednobarevn˘ nebo strakat˘... To v‰echno
a je‰tû mnohem víc se vejde pod jediné oznaãení: ‰pic.

J

en mákokteré plemeno se mÛÏe
pochlubit tak pestrou ‰kálou barev
a velikostí jako nûmeck˘ ‰pic. A také
tak dlouhou minulostí. Není pochyb
S dûtmi si
‰picové
rozumûjí

o tom, Ïe ‰picovití psi patﬁí k vÛbec nejstar‰ím formám psa domácího.

stavbou lebky, úzk˘m ‰piãat˘m ãenichem
a moÏná – ale to uÏ se dostáváme do
oblasti dohadÛ – i ocasem zatoãen˘m
pﬁes hﬁbet. Samozﬁejmû ani zdaleka
nemÛÏeme je‰tû mluvit o ‰picovi v dne‰ním slova smyslu: jednak nám pro toto
tvrzení chybí více dÛkazÛ a za druhé je
nepochybné, Ïe takové typické znaky
dne‰ních ‰picÛ, jako jsou dlouhá odstávající srst vãetnû límce kolem krku, torf‰pic rozhodnû mít nemohl. O dal‰ích
dÛleÏit˘ch znacích jako tﬁeba o tvaru
a velikosti jeho u‰í se mÛÏeme jen dohadovat. Skeptici vcelku oprávnûnû pﬁipomínají, Ïe popisu „stﬁednû velk˘ pes se
za‰piãatûl˘m ãenichem“ by odpovídala
je‰tû celá ﬁada dal‰ích plemen, jmenovitû
tﬁeba pinãové a kníraãi, a Ïe tedy rozhodnû nemÛÏe b˘t dÛkazem toho, Ïe ‰picové
mají svÛj pÛvod v dobû kamenné. A to
navzdory tomu, Ïe to vcelku jednoznaãnû
tvrdí jejich standard.
Nechejme v‰ak tento odborn˘ spor radûji stranou a spokojme se s tvrzením, Ïe
sv˘m pÛvodem a z nûj vypl˘vající stavbou

Mlad˘ vlãí ‰pic

tûla ‰picové skuteãnû patﬁí k nejstar‰ím
typÛm psÛ. Znaky, které dnes pokládáme
za typické pro ‰picovité psy, jsou totiÏ
zároveÀ charakteristick˘mi domestikaãními znaky psa domácího, jimiÏ se odli‰uje
od divok˘ch pﬁedkÛ. Jedná se o stﬁední
velikost, klenutou mozkovnu, zuÏující se
krat‰í ãenich a pﬁes hﬁbet zatoãen˘ ocas.
To uÏ nepochybnû pravdivé je.

Svûtoobãan
DÛkazy o starobylosti ‰picÛ nalezneme

Foto Martin Smrãek

Zaãalo to torf‰picem?
„·picové jsou pﬁím˘mi potomky psÛ
polárních, s kter˘mi vykazují spoleãn˘
pÛvod od dravcÛ li‰kovit˘ch oproti
psÛm ovãáck˘m od vlkÛ pocházejícím.“
Aãkoliv hlava ‰pice li‰ku dodnes ponûkud pﬁipomíná, s v˘‰e uveden˘m názorem proslulého ãeského kynologa z pﬁelomu století Václava Fuchse bychom pﬁi
souãasném stavu vûdûní stûÏí mohli souhlasit. Ov‰em ani dal‰í teorie o skuteãném pÛvodu ‰pice nepostrádají pﬁídech
romantiky.
Úvahy o prapﬁedkovi v‰ech na‰ich domácích psÛ velmi ãasto zaãínají takzvan˘m
torf‰picem neboli psem ra‰elinn˘m,
jehoÏ kosterní pozÛstatky byly nalezeny
ve ·v˘carsku v tûsné blízkosti neolitick˘ch kolov˘ch staveb z ãasÛ pﬁed pût tisíci a více lety pﬁed na‰ím letopoãtem. Byly
to jedny z prvních hmatateln˘ch dÛkazÛ
existence domácích psÛ na evropském
území a skuteãnû vykazovaly nûkteré znaky typické pro dne‰ní stﬁední ‰pice: odpovídaly jim nejen velikostí, ale i klínovitou

âern˘
trpasliãí
‰pic
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·tûÀátko

Hnûd˘
a ãern˘ ‰pic

na mnoha antick˘ch památkách, náhrobních deskách, vázách a také pozdûji se
s nimi setkáváme na nejrÛznûj‰ích
dochovan˘ch písemn˘ch i obrazov˘ch
památkách pﬁes stﬁedovûk aÏ do novovûku. Zajímavé je, Ïe nejenom na evropské
pevninû. Psi odpovídající stavbou tûla
‰picÛm se vyskytovali prakticky na celém
svûtû. UplatÀovali se v nejrÛznûj‰ích úlohách: jako hlídaãi, ovãáci i lovci, jako psi
taÏní i spoleãen‰tí, jako daviãi hlodavcÛ
i prÛvodci nákladÛ.
Úloha evropsk˘ch ‰picÛ byla ponûkud
uÏ‰í: nebyli zde pouÏíváni k lovu ani
k tahu, ale coby praví sel‰tí psi „pouze“
stﬁeÏili dÛm a zahradu, jezdili se sv˘mi
pány na kozlíku, hlídali formanské a po‰tovní vozy a vÛbec dûlali, co bylo potﬁeba,
vÏdy v tûsné spolupráci s ãlovûkem.
Dobové prameny zdÛrazÀují mimoﬁádnou ostraÏitost ‰picÛ a jejich schopnosti
hlídaãské. Strebel dokonce tvrdí, Ïe „‰pic
nûkdy lpí na hlídan˘ch pﬁedmûtech více
neÏ na ãlovûku“.

druhy psÛ slovem i obrazem z roku
1903. ·pic byl skuteãnû dlouho v prvé
ﬁadû selsk˘m a formansk˘m psem a to
nejenom u nás. Typick˘ byl pﬁedev‰ím
pro Pomoﬁany, tedy severní oblast
Nûmecka na pobﬁeÏí Baltického moﬁe,
jeÏ je povaÏována za oblast jeho pÛvodu.
Právû odtud pochází dlouho uÏívan˘
název pomoﬁansk˘ ‰pic. I dne‰ní oznaãení pomeranian pro odnoÏ trpasliãího
‰pice má svÛj pÛvod zde.
Transformace obyãejného venkovského
hafana ve skuteãné plemeno rozdûlené

Vzestupy a pády
„Dﬁíve b˘vali ‰picové u nás psy velmi
oblíben˘mi a roz‰íﬁen˘mi, kteﬁí byli vûrn˘mi hlídaãi kaÏdého selského statku
a prÛvodãími dávn˘ch formansk˘ch
povozÛ. Degenerací v‰ak u nás bûhem
doby vymizeli a teprv nyní poãínají zde
docházeti obliby poznovu.“
Opût Václav Fuchs ve svém díle V‰ecky
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·picové z pﬁelomu 19. a 20. století

navíc do nûkolika rázÛ nebyla bezbolestná. Ve druhé polovinû 19. století, kdy
povozy zaãaly b˘t stále více vytlaãovány
modernûj‰ími dopravními prostﬁedky,
pﬁedev‰ím Ïeleznicí, a kdy se díky rozvoji
kynologie do Nûmecka dostávají z ciziny
mnohá módní plemena, nastává soumrak
‰picÛ. Donedávna nejoblíbenûj‰í plemeno nûmeckého venkova se stává vzácností. Tak napﬁíklad v roce 1876 dr. Fitzinger
pí‰e, Ïe „je‰tû pﬁed ãtyﬁiceti lety patﬁíval
‰pic k nejãastûj‰ím psÛm stﬁední Evropy,
zatímco dnes se zdá, Ïe bude patﬁit k tûm
psím formám, které postupnû spûjí ke
svému zániku“. Tato chmurná pﬁedpovûì
se na‰tûstí nevyplnila.
V roce 1899 byl zaloÏen Spolek pro
nûmecké ‰pice, o pár let pozdûji byla zﬁízena jednotná plemenná kniha, i kdyÏ
tehdy do ní byly zapisovány jen dva rázy
‰picÛ: mal˘ a velk˘ (pﬁedûlem mezi nimi
byla hranice 30 cm kohoutkové v˘‰ky).
Nejmen‰í ‰picové se zato ve druhé polovinû 19. století zaãali tû‰it velké oblibû ve
Velké Británii a to zvlá‰tû poté, co si je
oblíbila slavná britská královna Viktorie.
Ta uÏ byla skuteãnou chovatelkou a v roce 1870 se dokonce zaslouÏila o zapsání
trpasliãího ‰pice do plemenné knihy anglického Kennel Clubu – ov‰em pod
názvem pomeranian. Od tûch dob tam ‰el
jeho v˘voj svou cestou, Angliãané si toto
plemeno pozmûnili k obrazu svému a tak
trochu pﬁivlastnili. Dodnes trvající snahy
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o oddûlení pomeraniana od trpasliãího
‰pice a jeho uznání za samostatné plemeno v‰ak zatím nedo‰ly uplatnûní. ·pic
i nadále zÛstává plemenem nûmeck˘m.
Po dal‰ích otﬁesech zpÛsoben˘ch obûma
svûtov˘mi válkami se chovatelé po celé
Evropû vãetnû na‰ich s vût‰ím ãi men‰ím úspûchem snaÏí udrÏet ‰pice v celé
‰kále jeho barev a velikostí. Není to jednoduché. Zatímco zájem o malé a trpasliãí variety vzrÛstá, bitva o udrÏení stﬁedního a velkého rázu ‰picÛ zdaleka není
dobojována.

Foto Martin Smrãek

StráÏce majetku lidského
„·piclík jako chlapisko Ïivé, neklidné
povahy, vyz˘vavého, ba drzého chování
zejména naproti sv˘m soudruhÛm a svou
ostraÏitostí, jeÏ mu nedá ani na chvilku
pokoje, n˘brÏ nutí jej stále v‰e pozorovat, niãemu nedÛvûﬁovati, a jiÏ pﬁi
nejmen‰ím ‰umotu ‰tûkotem své podezﬁení najevo dávati, li‰í se znaãnû od
jin˘ch psÛ. ·piclíkovi se... co se ostraÏitosti, ãilosti a bdûlosti t˘ãe, sotva jin˘
pes vyrovná.“
Tolik opût Václav Fuchs. ¤ekla bych, Ïe
právû tak je obraz ‰pice zafixován ve vût‰inové spoleãnosti. Pﬁedstava u‰tûkaného, ponûkud drzého hafana kazí ‰picÛm
povûst dodnes, i kdyÏ moderní ‰picové uÏ
dávno nejsou (pokud vÛbec kdy byli)
nezvladateln˘mi u‰tûkanci vhodn˘mi
leda tak nûkam na venkovsk˘ dvorek.
Urãitû jim zÛstala nadprÛmûrná bystrost
a ostraÏitost, jeÏ z nich dodnes ãiní spolehlivé, ov‰em neagresivní hlídaãe. Vût‰ina ‰picÛ sice neopl˘vá pﬁehnanou
dÛvûﬁivostí k cizím lidem, snaÏí si je drÏet
spí‰e od tûla, ale na druhé stranû nejsou
útoãní ani kousaví a na vetﬁelce se snaÏí
upozornit spí‰e ‰tûkotem neÏ napadáním. To je v dne‰ní dobû, kdy zlodûj u nás
poÏívá pﬁed zákonem ãasto vût‰í ochrany
neÏ ten, kdo se snaÏí bránit svÛj majetek,
vlastnost docela Ïádoucí. TotéÏ platí
o dal‰í vlastnosti typické pro ‰pice, kterou standard definuje jako „absenci
loveckého pudu“. Nelze to brát doslova,
protoÏe lovecké chování je vrozené v‰em
psÛm, ale je pravda, Ïe ‰picové rozhodnû
nepatﬁí k typÛm, jeÏ by lákalo bezhlavû se
‰tvát za lesní zvûﬁí a rdousit na potkání
sousedovic koãky. Ochotnû ctí hranice
teritoria, a pokud mají dostatek zamûstnání, potulky je nelákají.
A jak je to s onou povûstnou ‰tûkavostí
‰picÛ? Tito psi byli po staletí vedeni
k tomu, aby cokoli podezﬁelého oznamovali ‰tûkotem. âiní tak dodnes, ale protoÏe jsou velmi inteligentní a uãenliví, lze
jejich hlasové projevy pomûrnû snadno
udrÏet pod kontrolou. Pokud jim jejich

Stﬁední
nûmeck˘
‰pic
spadající
mezi tzv.
nové barvy

majitel od poãátku dává najevo, kdy jejich
‰tûkot povaÏuje za Ïádoucí a kdy ne,
a pokud jim dovolí krátce ‰tûknout po
zazvonûní zvonku, ale uÏ ne ve ‰tûkotu
pokraãovat bez omezení, lze hlasitost ‰pice omezit na bûÏnou míru umoÏÀující
klidnû pobyt i v panelov˘ch bytech s tenk˘mi stûnami.

Jako malé dûti
·picové jsou jako malé dûti. Stále v pohybu, stále s typick˘m ‰picím „úsmûvem“
v obliãeji, veselí a radostní, kdykoliv pﬁipravení ke hﬁe a dovádûní. KdyÏ se na nû
jde nápaditû a po dobrém, rádi se uãí
a v‰echno je baví. I pﬁedvádûní nejrÛznûj‰ích kouskÛ a trikÛ od panáãkování
SVùT PSÒ 11/06
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regulérní v˘cvik tﬁeba agility. Nûkdy
ov‰em také mohou b˘t tro‰iãku tvrdohlaví nebo drzí v prosazování sv˘ch
nárokÛ, zvlá‰tû pokud jsou zvyklí, Ïe je
doma rozmazlují. Jinak v‰ak s uznáváním
autority nemívají problémy, velmi dobﬁe
se zaãlení do smeãky, aÈ uÏ lidské, nebo
psí. Chovatelé zvlá‰tû mal˘ch rázÛ si
nûkdy drÏí mnoho ‰picÛ najednou –
a problémy s nimi nemívají.

Standard krátce
âÍSLO STANDARDU: 97
CELKOV¯ VZHLED: Kompaktní pes

ãtvercového formátu s krátk˘m
rovn˘m hﬁbetem, bohatou
odstávající srstí a klínovitou
hlavou s mal˘ma ‰piãat˘ma
trojúhelníkov˘ma u‰ima,
ocas je vysoce nasazen˘,
zatoãen˘ pﬁes hﬁbet
SRST: Dvojitá, dlouhá, rovná
odstávající, krycí srst, mûkká
podsada, mohutn˘ límec kolem
krku, na konãetinách praporce
a kalhotky, bohatû osrstûn˘ ocas
ZBARVENÍ: vlãí ‰pic: vlko‰edé
velk˘ ‰pic: ãerné, bílé nebo hnûdé
stﬁední, mal˘ a trpasliãí ‰pic:
ãerné, hnûdé, bílé, oranÏové,
vlko‰edé, jiné (nové barvy)

Zdrav˘ a skromn˘

VELIKOST:

vlãí: 49 cm (odchylka 6 cm)
velk˘: 46 cm (odchylka 4 cm)
stﬁední: 34 cm (odchylka 4 cm)
mal˘: 26 cm (odchylka 3 cm)
trpasliãí: 20 cm (odchylka 2 cm)
CHARAKTERISTIKA: Bystr˘ Ïiv˘
a pozorn˘ pes, nedÛvûﬁiv˘ vÛãi
cizím, ani bázliv˘, ani agresivní,
odoln˘ a dlouhovûk˘, s málo
vyvinut˘mi loveck˘mi instinkty
KONTAKTNÍ ADRESA: www.spic.cz
e-mail: kchs@spic. cz
Klub chovatelÛ ‰picÛ,
U krbu 3, 100 00 Praha 10
pﬁes nejrÛznûj‰í skoky (‰picové mívají
vynikající skokanské dispozice) aÏ po

Nûmeck˘ ‰pic je po v‰ech stránkách bezproblémov˘ pes. Jako dûdictví po sv˘ch
venkovsk˘ch pﬁedcích si dodnes uchoval
zdraví, skromnost, odolnost a vytrvalost.
Platí to zvlá‰tû o stﬁedních a vût‰ích
rázech ‰picÛ, u tûch nejmen‰ích se obãas
projevují potíÏe spojené s miniaturizací,
jako jsou luxace ãé‰ky, neuzavﬁená fontanela a také sníÏená plodnost.
·pic vyniká dlouhovûkostí: patnáctiletí
‰picové ve skvûlé kondici nejsou Ïádnou
v˘jimkou, spí‰e pravidlem. Známe v‰ak
i ‰pice sedmnáctileté.
·pic mÛÏe bez problémÛ Ïít celoroãnû
venku, ale dobﬁe se pﬁizpÛsobí i Ïivotu
v bytû. Svého pána ochotnû a rád doprovodí na libovolnû dlouh˘ch v˘letech, klidnû pánovi po boku absolvuje i pochod
Praha – Prãice.
Mnoho lidí se brání poﬁízení ‰pice obávajíce se pﬁíli‰ nároãné péãe o srst. Je to
v‰ak zbyteãné. Aãkoliv ‰picové mají
mimoﬁádnû bohatou srst, její struktura
neinklinuje k plstnatûní a navíc má
samoãisticí schopnost. I pﬁi minimální
péãi proto ‰pic vypadá dobﬁe. S v˘jimkou
období línání ‰pice postaãí vykartáãovat
jednou za t˘den, a to je‰tû jen zlehka,

Rádi pﬁedvádûjí rÛzné kousky

a obãas prohlédnout místo za u‰ima.
PﬁibliÏnû jednou za mûsíc majitelé vût‰inou dÛkladnûji proãe‰ou i podsadu.
Pﬁíli‰ intenzivní ãesání a kartáãování by
dokonce ‰picí srsti mohlo více u‰kodit
neÏ prospût. I kdyÏ v poslední dobû se
zvlá‰tû u trpasliãích rázÛ prosazuje
zastﬁihování srsti do líbivého oblého tvaru, hlavní devizou nûmeckého ‰pice by
mûl zÛstat jeho pﬁirozen˘ vzhled bez
nápadn˘ch zásahÛ zvenãí.

Mal˘
a stﬁední
‰pic

·pic má mít li‰ãcí v˘raz
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OranÏoví
‰picové
jsou mezi
lidmi
nejoblíbenûj‰í

Foto Martin Smrãek

KaÏd˘ podle svého gusta
K velk˘m v˘hodám ‰picÛ patﬁí jejich
variabilita. KaÏd˘ si mÛÏe zvolit, zda si
pﬁeje v prvé ﬁadû otuÏilého a spolehlivého hlídaãe a ochránce, a v tom pﬁípadû
si poﬁídit ‰pice velkého nebo vlãího,
nebo spí‰e kamaráda a spoleãníka do
bytu a do mûsta, a v tom pﬁípadû obrátit
svou pozornost ke ‰picÛm mal˘m
a trpasliãím. Stﬁední ‰picové pak pﬁedstavují vpravdû univerzální psíky vhodné do jakéhokoliv prostﬁedí a pouÏitelné
k nejrÛznûj‰ím úãelÛm.
Udivující je také pestrost barev ‰picÛ. Je
‰koda, Ïe vût‰ina zájemcÛ dnes dává
pﬁednost momentálnû módní oranÏové
barvû, kdyÏ existuje mnohem vût‰í moÏnosti volby. Stﬁední, malí a trpasliãí ‰picové mohou b˘t nejen oranÏoví, ale také
bílí, ãerní, hnûdí, vlko‰edí a také „jiní“,
tedy v nûkteré z novû uznan˘ch barev – to
znamená tﬁeba ãerní s pálením, strako‰i,
krémoví a podobnû. Velcí ‰picové existují

v provedení ãerném, bílém a zcela vzácnû
i hnûdém. A koneãnû pro nejvût‰ího vlãího ‰pice je typické vlko‰edé zbarvení.
Zatímco nejmen‰í ‰picové se o svoji
budoucnost obávat nemusejí, stﬁední a

I velk˘ ráz je dobﬁe ovladateln˘

velk˘ ráz (s v˘jimkou vlãího ‰pice) dlouhodobû bojují o holou existenci. Zvlá‰tû
ohroÏen je stﬁední ‰pic: ani velk˘, ani
mal˘, nenápadn˘, a tudíÏ pro vût‰inu lidí
ménû atraktivní. Poãty chovn˘ch zvíﬁat
napﬁíklad stﬁedních hnûd˘ch nebo ãern˘ch ‰picÛ u nás by se daly spoãítat na
prstech. Urãitû to je velká ‰koda, protoÏe
stﬁední ‰pic se na na‰em venkovû vyskytoval odnepamûti a bylo by smutné, kdyby mûl definitivnû podlehnout tlaku
módnûj‰ích plemen.
Je dobﬁe, Ïe i na‰i chovatelé a cel˘ klub
chovatelÛ ‰picÛ se v posledních letech
snaÏí tomuto trendu aktivnû ãelit a zvlá‰tû u velk˘ch ‰picÛ se první v˘sledky jiÏ
dostavují. DÛleÏité je, aby se zatím nepoãetné skupinû pﬁíznivcÛ velk˘ch ‰picÛ
podaﬁilo nadchnout pro tyto bezesporu
krásné a také praktické psy více zájemcÛ.
Jen pokud se dostanou do ‰ir‰ího povûdomí, mají ‰anci na pﬁeÏití.
Lea Smrãková
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