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·pic je v‰estrannû nadan˘

Špic si nezájem nezaslouží
Mezi nejúspû‰nûj‰í nûmecké ‰pice, které u nás momentálnû máme, trochu paradoxnû
patﬁí patﬁí zástupce jednoho z nejvzácnûj‰ích rázÛ: velk˘ ãern˘ Aemir Black Re-Jan
Moravia zvan˘ Nero. Nevítûzí jen mezi sv˘mi, nûkolikrát se stal vítûzem celé
skupiny nebo v˘stavy, vedle bezpoãtu získan˘ch titulÛ je i inter‰ampionem.

P

ozornost náv‰tûvníkÛ v˘stav budí
svou mimoﬁádnû krásnou a udrÏovanou srstí, ale také skvûlou kondicí. Jeho majitelka Stanislava Jansová
s ním totiÏ také sportuje. A taková kombinace se u ‰picÛ nevidí ãasto...

Jak jste se k velkému ãernému
‰picovi vlastnû dostala? S tímto
rázem se ãlovûk nesetkává kaÏd˘ den...
Nûkdy ná‰ Ïivot zmûní maliãkost v mém pﬁípadû to byl ãlánek o narození
jedenácti ‰tûÀat vzácného velkého ‰pice.
A protoÏe mû zajímá v‰e, co se ve „psím“
svûtû dûje, ze zvûdavosti jsem tam zavolala. V té dobû jsem touÏila po psu, se
kter˘m bych mohla za kaÏdého poãasí
chodit ven, a vzhledem k malému dítûti
a k tomu, Ïe jsem psa chtûla mít doma,
mûl navíc splÀovat i dal‰í poÏadavky: mûl
b˘t stﬁední velikosti, se snadno udrÏovatelnou srstí, povahy spí‰e klidné, rozhodnû ne hyperaktivní, tedy vyÏadující
mnoÏství pohybu ãi pravideln˘ v˘cvik.
Na ‰tûÀata jsme se jeli nezávaznû podívat
a samozﬁejmû jsme s jedním pejskem
odjeli domÛ.
Dnes máme doma ‰estadvacetikilového
mohutného hafana Nera a roãní fenku
Andûlku. Otevﬁeli nám dveﬁe do svûta ‰picÛ – plemene, které je pro drtivou vût‰inu
lidí synonymem bílého voﬁí‰ka se zatoãen˘m ocasem s vûãnû otevﬁenou tlamiãkou, aÈ jiÏ úsmûvem, ãi ‰tûkotem. Voﬁí‰ka,
kterého najdete v kaÏdém venkovském
stavení. Tenhle punc obyãejnosti aÏ nezajímavosti má ‰pic bohuÏel dodnes.

Proã je podle va‰eho názoru
velk˘ch ‰picÛ tak málo?
Zatímco roztomilí trpasliãí a malí ‰picové
(zvlá‰tû atraktivní oranÏové barvy) si bez
problémÛ získávají pﬁíznivce, jin˘m varietám, nejen velk˘m, ale i stﬁedním, hrozí
vyhynutí. Velk˘ hnûd˘ ‰pic uÏ je dokonce
minulostí. A proã tomu tak je? O tûchto
typech ‰picÛ pﬁeváÏná ãást veﬁejnosti ani
neví – na v˘stavách potkáte tyto psy velice sporadicky a bohuÏel vût‰inou ani
nejsou dobﬁe pﬁipraveni a prezentováni,
takÏe si jich ani nepov‰imnete, natoÏ aby
vás zaujali. Velice málo majitelÛ se s nimi
také aktivnû vûnuje jin˘m oblastem kyno-
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Na v˘stavû

·pice lze s trochou
trpûlivosti nauãit i obranu

logického svûta, a tak získáte dojem, Ïe
vám ‰picové nemohou nic nabídnout. Já
si to v‰ak rozhodnû nemyslím!

Víme o vás, Ïe u ‰picÛ
podporujete v˘cvik a sportovní
vyÏití a také se mu sama vûnujete...
KaÏd˘ pes potﬁebuje b˘t sv˘m pánem
vychováván a psi vût‰ích velikostí pak
i cviãeni. Napﬁíklad velk˘ ãi vlãí ‰pic jsou
mohutní aÏ tﬁicetikiloví psi a jistû sami
uznáte, Ïe takov˘ pes musí b˘t sv˘m
pánem ovladateln˘. Zvlá‰tû u tûchto velikostních rázÛ je dÛsledná v˘chova
nezbytná. Ale ‰pic toho zvládne víc.
Pokud se s ním zaãnete vûnovat klasickému v˘cviku, moÏná budete pﬁekvapeni
jeho neustálou ochotou s ãlovûkem spolupracovat a schopností rychle se uãit.

Hravû zvládne základní poslu‰nost, a tak
dnes jiÏ není úplnou vzácností potkat
‰pice rÛzn˘ch velikostních rázÛ, kteﬁí
mají sloÏené zkou‰ky poslu‰nosti ZZO,
ZOP, BH… Jen obrany jsou pro nû ponûkud oﬁí‰kem. Ná‰ pes napﬁíklad nemohl
dlouho pochopit, proã by mûl b˘t na ãlovûka zl˘, figurant se nûho ﬁítil s kﬁikem
a on vedle zuﬁících ovãákÛ vesele vrtûl
ocasem. Musíte tedy v‰e pojmout jako
hru, a budete-li mít k ruce vnímavého
figuranta, nebudete mít problém. Nikdy
ale doma nebudete mít razantního obranáﬁe typu nûmeckého ãi belgického ovãáka. Vá‰ dÛm v‰ak ‰pic ochrání bez problémÛ i bez takového v˘cviku. Stopiãky
milují, i záchranáﬁsk˘ v˘cvik jim vyhovuje. Vlãí ‰pic Akim z Viktorínku má sloÏeno 15 záchranáﬁsk˘ch zkou‰ek a byl
dokonce i ãlenem t˘mu Záchranné pohotovostní jednotky âeské republiky.
Nejeden ‰pic dnes úspû‰nû provozuje
agility. Zvlá‰tû malí ‰picové jsou nesmírnû rychlí, a tak se na‰e plemeno mÛÏe
pochlubit i A3 ‰ampionem, malou oranÏovou fenkou Cilesou Hvûzdou Els.
Úspû‰nû bûhá i zástupce stﬁední velikosti – stﬁední bíl˘ ‰pic Rex Vyzel. S na‰imi
velk˘mi také bûháme agility, ale pouze
rekreaãnû, vzhledem ke své v˘‰ce by totiÏ
museli skákat ve velikostní kategorii large, coÏ znamená pﬁekáÏky vysoké aÏ 65
cm, navíc po boku superrychl˘ch border
kolií. Pro kvadratického a pomûrnû tûÏkého velkého ‰pice by pravidelné závodûní a tréninky mohly znamenat kloubní
potíÏe, nicménû pro zábavu na men‰ích
v˘‰kách a párkrát na závodech, proã ne.
V souãasné dobû se ‰picové zaãali objevovat dokonce na coursingov˘ch drahách. Bûhá malá oranÏová fenka Cebrina
z Temn˘ch nocí a na‰e Andûlka. Fena
vlãího ‰pice Quemilli LitoÏnická tvrz se
zase úspû‰nû vûnuje se svou paniãkou
tanci se psem.

KdyÏ je ‰pic tak v‰estrann˘
a vstﬁícn˘, nenapadlo vás
s ním zaãít dûlat canisterapii?
S na‰ím velk˘m ãern˘m ‰picem Nerem
jsme docházeli na canisterapii k postiÏen˘m dûtem a byla to nesmírnû zajímavá
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a obohacující zku‰enost. Dûti si na psa
velmi rychle zvykly a on na nû, zkou‰eli
jsme i polohování apod., ale pro mé tûhotenství jsme projekt museli ukonãit.
PﬁestoÏe je ‰pic obecnû nesmírnû trpûliv˘
pes s láskou k lidem a dûtem, jeho nev˘hodou pro pravideln˘ v˘kon canisterapiie je podle mého názoru velmi hustá
a dlouhá srst. Jejím prostﬁednictvím
mÛÏe dojít k snadnému vyvolání bolesti
u psa, a navíc pokud je pes ustájen venku, nemÛÏe zvládnout pravideln˘ pobyt
ve vytopen˘ch místností ústavÛ. Velmi
dobﬁe si ale umím pﬁestavit ‰pice
v domovech dÛchodcÛ. S Nerem nyní
opût zaãínáme pravidelnû chodit mezi
dûti do ‰kol s pásmem „jak se správnû
chovat k na‰im i cizím psÛm“ a dûti si na
nûm v‰e mohou vyzkou‰et v praxi.

Foto archiv Stanislavy Jansové

Názory na nároãnost péãe
o srst ‰picÛ jsou rozdílné.
Nûkdo ﬁíká, Ïe o jejich srst
prakticky není tﬁeba se starat,
jin˘ tvrdí opak. Co si myslíte vy?
Pokud chcete mít ‰pice pouze pro svou
radost a nechcete s ním chodit na v˘stavy, poãítejte jednou t˘dnû s vyãesáním
staré srsti. Srst ‰picÛ rychle uschne
a i neãistoty na ní ulpûlé vykartáãujete
snadno a rychle. Pokud s nimi ale chcete
jezdit pravidelnû na v˘stavy, musíte se
o srst, pokud má b˘t skuteãnou ozdobou
va‰eho psa, pravidelnû starat. Tohle je tak
trochu „nemoc“ vût‰iny chovatelÛ ‰picÛ,
zvlá‰tû pak u stﬁedních, velk˘ch a vlãích.
Snad proto, Ïe jsou tyto velikostní rázy
povaÏovány za „nespoleãenské“ a „venkovní“. Sama jsem od ãínsk˘ch chocholat˘ch psÛ zvyklá na pravidelnou a nároãnou úpravu srsti a stejnû pﬁistupuji i ke
sv˘m ‰picÛm. Mnohdy pak sly‰ím – „ale
ten vá‰ ‰pic je nûjak˘ jin˘ – to jste mûla asi
‰tûstí na psa“. Tak to samozﬁejmû není.
Na‰i psi dostávají od ‰tûnûte, mimo jiné,
pﬁípravky na podporu rÛstu a kvality srsti, kvalitní granule. Mimo obvyklé ãesání
pﬁed kaÏdou v˘stavou koupu – dnes pﬁece existuje nepﬁeberné mnoÏství druhÛ
‰amponÛ. Nám vyhovuje ‰ampon a kondicionér pro ãerné psy. Pak následuje cesta ke kadeﬁnici a je aÏ neskuteãné, jak se
po zastﬁiÏení nûkolika pﬁeãnívajících
chlupÛ na u‰ích, hlavû, tlapách vyloupne
krásn˘ medvídek (to ti ‰ikovnûj‰í zvládnou i sami doma). A pﬁed samotn˘m
vstupem do kruhu pouÏíváme kosmetiku
urãenou pro finální úpravu srsti psa.
O tom, Ïe se tato práce vyplatí, svûdãí
v˘stavní úspûchy na‰eho Nera, kter˘ je
dnes nejúspû‰nûj‰ím velk˘ ‰picem u nás,
a pﬁedev‰ím samotn˘ jeho vzhled. MoÏná
tímto smûrem by se mohla ubírat cesta
pro ty majitele, a to nejen ‰picÛ, kteﬁí

hoﬁekují, Ïe v závûreãn˘ch soutûÏích
jsou vidût stále stejní psi a tváﬁe. KaÏd˘
by si mûl nejprve sáhnout do svûdomí,
kolik ãasu skuteãnû vûnoval úpravû srsti
svého psa pﬁed v˘stavou. A to ani nemluvím o nevhodné prezentaci psÛ na
v˘stavách, kdy majitelé sv˘m chováním
a „pﬁedvedením“ kvality psa spí‰e potlaãují, ne-li ho pﬁímo po‰kozují. Ale to uÏ
by bylo na jin˘ ãlánek...

Jak je to podle va‰eho názoru
s kvalitou na‰ich ‰picÛ?
Chov tohoto plemene u nás je na velmi
dobré a vysoké úrovni, o ãemÏ svûdãí
ﬁada úspûchÛ na‰ich psÛ i na zahraniãních v˘stavách. ·picové bohuÏel nejsou
ve svûtû nijak roz‰íﬁen˘m plemenem,
nûkteré velikostní a barevné varianty se
jinde neÏ u nás a v Nûmecku uÏ prakticky
nechovají. NejhÛﬁe na tom jsou jiÏ zmiÀovaní stﬁední – v‰ech barevn˘ch variet
– a pak velcí, dnes ale jiÏ pﬁedev‰ím bíl˘!
Chovné feny v nûkter˘ch barvách stﬁední
velikosti a u velkého bílého mÛÏeme spoãítat na prstech jedné ruky! Velk˘m ãern˘m svitla nadûje v podobû úspû‰n˘ch
experimentálních vrhÛ velk˘ ãern˘ ‰pic
x vlãí a s pouÏitím star˘ch psÛ a psÛ
v Nûmecku mÛÏeme, pokud budou chovatelé chov cílevûdomû vést, tuto variantu vyvést z krize. Ostatnû jen za loÀsk˘
rok se v Nûmecku narodilo 40 ‰tûÀat velk˘ch ãern˘ch ‰picÛ. V tuto chvíli jsou

Nácvik agility

Základem v˘cviku musí b˘t hra

Velk˘ a mal˘

V˘cvik ‰pice baví

opravdu mnohem více ohroÏeni ‰picové
bílí stﬁední a velk˘.

MÛÏete je‰tû jednou shrnout,
co vám na ‰picovi tak uãarovalo?
Jeho hlavní pﬁedností je v‰estrannost:
mÛÏete se s ním vûnovat, ãemu chcete,
ale i kdyÏ ho budete mít doma na dvorku
a nebudete chodit nikam cviãit, nic vám
nezpusto‰í nudou. To je zdánlivá maliãkost, ale konkrétnû já jsem za ni nesmírnû vdûãná. Mám malé dûti, jiné aktivity
a nûkdy nemám del‰í dobu ãas jet nûkam
cviãit, a pﬁesto mû v té dobû moji psi
neobtûÏují zbyteãn˘m ‰tûkotem ani likvidováním vûcí. A kdyÏ je „vytáhnu“, mÛÏeme se vûnovat ãemukoliv naplno. Mají
neuvûﬁitelnou chuÈ do práce, jsou tak
trochu závisláãci, mají v˘bornou pamûÈ
a stále dobrou náladu. Jsou to psi se
smyslem pro humor a du‰í dítûte.
Ohlídají ná‰ dÛm aniÏ by zbyteãnû ‰tûkali, a pﬁitom mohou b˘t bez obav s na‰imi
mal˘mi dûtmi. Ale… dnes, pokud se
nûkdo chce vûnovat závodnû agility, coursingu, vût‰inou si poﬁídí psí „specialisty“,
pokud chce „jen“ hlídaãe, zvolí plemena,
jako jsou asiati, kavkazané... Je ‰koda, Ïe
mnoho lidí si dnes poﬁídí nûjakou psí
raritu, s níÏ si pak neví rady, a pes tak
nenároãn˘, v‰estrann˘ a snadno vychovateln˘, jako je ‰pic, nevymírá pomalu, ale
bohuÏel pomûrnû rychle… Pﬁitom si nezájem vÛbec nezaslouÏí.
se Stanislavoua Jansovou
(chov. stanice Amber Gold,
www.faraonskychrt.cz)
na dálku rozmlouvala Lea Smrãková
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