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PÉâE O PSY

Ovãáãtí a honáãtí psi potﬁebují kaÏdodenní
zamûstnání. Jedinû tak budete
mít doma spokojeného a vyrovnaného psa.

OVâÁCI &

HO NÁâ T Í P S I

Mnoho z tûchto plemen jsou nádherná zvíﬁata a pﬁesnû to je jednoznaãnû jejich
problém. Vût‰ina ovãáck˘ch a honáck˘ch psÛ okouzlí krásn˘mi a v˘razn˘mi obliãeji,
vyváÏenou stavbou tûla a nádhernou srstí. Proto je tak tûÏké odolat jejich kouzlu
a proto se také ﬁada z nich dostane do bezpeãného hnízda lidské rodiny.

P

roti tomu nelze samozﬁejmû nic
namítat, ale Ïivot rodinného psa
bohuÏel nese také urãitá rizika
v pﬁípadech, kdy pﬁijdou pﬁíli‰ zkrátka
vrozené potﬁeby psa - napﬁíklad potﬁe-
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bu samostatné práce, potﬁebu intenzivního pohybu a instinkty ovãáckého
a honáckého psa. Budeme-li psa rozmazlovat a bude-li trávit vût‰inu ãasu
na pohovce, postupnû se z veselého ka-

maráda stane obézní náladov˘ mrzout.
Nevyrovnanost, nervózní neklid a agresivita - to v‰echno mohou b˘t dramatické následky nesprávného drÏení psa
a péãe o nûj.
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PÉâE O PSY
NECHCEME SE JICH VZDÁT

Foto archiv redakce

Vût‰ina ovãáck˘ch a honáck˘ch psÛ
dnes nemá moÏnost zab˘vat se sv˘m
pÛvodním zamûstnáním. Proã tomu
tak je, je nabíledni: Kolik lidí dnes je‰tû
chová stáda ovcí nebo ostatního dobytka, které by bylo tﬁeba pravidelnû hnát z jedné pastviny na druhou
a v noci chránit pﬁed nebezpeãími?
Pravdûpodobnû jich je pramálo.
Pﬁesto se samozﬁejmû nechceme vzdát
tûchto nádhern˘ch plemen, která nás
provázela po celá staletí pastevecké kultury. âím by byl svût bez nûmeckého
ovãáka, bez bearded kolie nebo border
kolie, belgick˘ch ovãákÛ, flandersk˘ch

bouvierÛ nebo kolií, které vypadají stejnû nádhernû jako Lassie?

ZAMùSTNAT SE… ALE JAK?
Ovãáãtí a honáãtí psi jednoznaãnû patﬁí mezi populární plemena psÛ, a proto
je jejich moderní funkce rodinného psa
prakticky neodmyslitelná. A tak je zbyteãné nostalgicky pﬁem˘‰let o b˘val˘ch
oblastech vyuÏití pracovních schopností psÛ, protoÏe ty jsou vyhrazeny jen
minimálnímu poãtu psÛ uveden˘ch
plemen. Mnohem dÛleÏitûj‰í je zajistit
aktivním a nadmíru sportovnû zaloÏen˘m psÛm takové prostﬁedí, ve kterém
zÛstanou zdraví - tûlesnû i du‰evnû.

Existuje celá ﬁada nejrÛznûj‰ích moÏností jak ovãáckého ãi honáckého psa
zamûstnat správnû a v souladu s jeho
vlohami.
Uvádíme jen nûkolik námûtÛ: semináﬁe
k ovãácké práci, agility, tanec se psy, flyball nebo obedience.
To jsou samozﬁejmû jen doplÀky ke
kaÏdodenním procházkám a mal˘m
úkolÛm, které svému psovi dáváme jen
tak mimochodem. Rozpustilé hry na
schovávanou a na honûnou jsou napﬁíklad vynikající moÏností jak udûlat
z nudné procházky napínavé dobrodruÏství, které rozvíjí inteligenci psa.
Marc Jacquet

Bouvier je vynikající hlídací pes. A nejen
to – v Ïilách mu proudí také krev
samostatnû pracujících ovãákÛ.

Border kolie se cítí nejlépe u aktivních lidí. Tito psi
jsou vhodní k ovãácké práci, agility a dal‰ím nároãn˘m
druhÛm kynologick˘ch sportÛ – napﬁíklad k tanci se psy.

Koliím lidé po dlouhá léta nerozumûli. Tento krásn˘
ovãáck˘ pes celá léta Ïivoﬁil jako módní naãesaná
panenka a lidé ho jen rozmazlovali namísto
toho, aby ho zamûstnávali podle jeho vloh.

Lidé si ãasto poﬁizují bearded kolie právû pro jejich
krásu. Pﬁitom je toto plemeno v‰echno ostatní
jen ne dekorativní skvost. Má-li b˘t „beardie“
skuteãnû spokojená, potﬁebuje dostat úkol.

Belgiãtí ovãáci sr‰í energií. Cviãi‰tû agility nabízí vhodn˘ prostor k tomu vybít nahromadûnou energii.

Komondoﬁi jsou mohutní, silní a sebevûdomí psi.
Spolehlivû stﬁeÏí i rozsáhlé usedlosti a pozemky.
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