
ez uzardûní mohu konstatovat, Ïe
moderní v˘poãetní technika mi
není zrovna blízká, ale uznávám, Ïe

se bez základní poãítaãové gramotnosti
v dne‰ní dobû nelze obejít. S poãítaãem
nejsme zrovna dobfií kamarádi, ale vládne
mezi námi vzájemná tolerance. Zato mÛj
manÏel je na tom naprosto opaãnû. Je
zapálen˘ pro v‰echny technické novinky
a své projekty se snaÏí ihned realizovat.
TakÏe rozhodl, Ïe ‰tûÀata boloÀsk˘ch psí-
kÛ budeme odchovávat v pfiímém pfieno-
su a to 24 hodin dennû. Co to v‰echno
bude obná‰et, jsem tu‰ila pouze mlhavû. 
O technickou stránku se postaral man-

Ïel. PouÏili jsme webovou kameru se
zabudovan˘m webov˘m serverem fungu-
jící bez závislosti na zapnutém poãítaãi
a s noãním vidûním. To se hodilo pro sní-
mání v noãních hodinách, kdy u ‰tûÀat
svítilo pouze orientaãní svûtlo. Bylo to
vhodné zejména pro náv‰tûvníky webu
z míst s velk˘m ãasov˘m posunem, jak
jsme zjistili z webové statistiky. Zvlá‰È
v˘hodné jsou kamery v bezdrátovém
provedení, které nejsou závislé na pfiipo-
jení sítov˘m kabelem a dají se libovolnû
umístit dle potfieby. Link na kameru jsme
umístili na webovou stránku spolu
s podrobn˘m návodem jak se ke kamefie

pfiipojit. Optimalizaci pfiipojení je dle
moÏností nejlépe konzultovat se síÈov˘m
specialistou. ·tûÀátka chováme v b˘va-
lém dûtském pokoji, kde s nimi zpoãátku
i spím, abych mûla fenu i psí miminka
pod stálou kontrolou. Je fakt, Ïe Ïádná
webová kamera nemÛÏe tento úzk˘ kon-
takt chovatele s fenou nahradit. Spaní se
zapnut˘m poãítaãem, kter˘ monitoroval
dûní v porodní ohrádce, jsem nezvládla,
a tak se alespoÀ na noc vypínal. Zato jsem
si velmi rychle uvûdomila, jak pozornû
diváci sledují mé poãínání. Rozhodnû
nejsem exhibicionista, takÏe kdyÏ mi
volali z USA, jak mû sledovali, kdyÏ jsem
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Štěňata v přímém přenosu
Reality show je fenoménem dne‰ní doby. V‰echna média zafiazují do vysílání hned nûkolik
takov˘ch programÛ. Lidé, pfiedev‰ím celebrity, nechávají rozmístit do sv˘ch domovÛ
kamery a tak se dobrovolnû vzdávají svého soukromí. Jejich Ïivot pak probíhá pfied oãima
neznám˘ch divákÛ. Takovéto jednání je mi naprosto cizí a ani v nejdivoãej‰ím snu jsem 
si nedovedla pfiedstavit, Ïe se i já stanu souãástí podobného projektu. Av‰ak stalo se. 

V‰e probíhá
pod dohledem
kamer:
odãervování

...i váÏení

B

·tûÀata pod stál˘m dohledem ve spánku... ...i kdyÏ se probudí Ne vÏdy je v‰echno tak idylické
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v noci rozespalá a v noãní ko‰ili dávala
k fenû zatoulané ‰tûÀátko, byla jsem
v rozpacích. Práce kolem ‰tûÀat, v˘mûna
podloÏek, vytírání, dezinfekce a dal‰í péãe
probíhá v kleku nebo v pfiedklonu, jinak
to prostû nejde. Kamera tedy snímá poza-
dí chovatele, coÏ mû pfii mé nadváze ni-
kterak netû‰ilo. SnaÏila jsem se tedy
kameru pfii ãi‰tûní ohrádky pfiikr˘t, man-
Ïel mi v‰ak vysvûtlil, Ïe se pfiehfiívá a ani
ãasté vypínání a zapínání jí nesvûdãí.
Kamera snímá rovnûÏ zvuk, a tak se kaÏ-
dé pronesené slovo pfiená‰í do éteru. ·tû-
Àátka jsou sice úÏasnû roztomilá, ale kdyÏ
trochu povyrostou, dovedou bûhem mÏi-
ku udûlat z ãerstvû poklizené ohrádky
neuvûfiitelnou spou‰È a nad tím Ïádn˘
chovatel nejásá. Pod dohledem kamery
v‰ak musíte obezfietnû volit slova i tón,
kter˘mi malé nezbedy pokáráte. KaÏdá
náv‰tûva zájemcÛ o ‰tûÀata se tak stává
témûfi vefiejn˘m vystoupením. Ohlasy na
dûní kolem vrhu jsou bezprostfiední. Lidé
volají, mailují nebo komunikují pfies Sky-
pe. Otázky mû sice nûkdy pfiekvapily, ale
Ïádná nezÛstala bez odpovûdi. Chovatel
musí b˘t pfiipraven kvalifikovanû odpovû-
dût v‰em. Nejãastûj‰í otázky byly: Kdy se

‰tûÀátka postaví? âím jste je odãervovali?
Jak je moÏné, Ïe si boloÀáãci tak divoce
hrají? Proã dáváme do ohrádky pfienosku?
Proã se zmûnilo chování feny ke ‰tûÀa-
tÛm? Proã pou‰tíme ke ‰tûÀatÛm dal‰í
feny? Jak to, Ïe jsou najednou ‰tûÀata
celá zelená (po tetování jsou upatlaná
zelenou tetovací barvou) a mnoho dal-
‰ích. Velice mû potû‰ilo, kdyÏ mi lidé vola-
li, Ïe si ‰tûÀata pou‰tûjí místo televize.
Pro chovatele je toto jedineãná moÏnost
zjistit, jak jeho zpÛsob odchovu vnímají
a zároveÀ hodnotí i budoucí majitelé ‰tû-
Àat. Odchovávat ‰tûÀata v pfiímém pfie-
nosu znamená pro chovatele nároãnou

zkou‰ku. Musí si uvûdomit, Ïe jeho cho-
vání, zevnûj‰ek i manuální zruãnost mÛÏe
na Internetu posuzovat kdokoliv. VÏdy
lze je‰tû nûco zlep‰it a já jsem si ovûfiila,
Ïe má znalost angliãtiny je pro on-line
komunikaci ponûkud chabá. 
Podstatn˘ v˘znam má v‰ak takov˘to
odchov pro zájemce o ‰tûÀata. Ti
mohou na vlastní oãi vidût, jak se vyvíjí
‰tûÀátko od samého poãátku, sledovat
jeho socializaci i kompletní péãi chova-
tele o vrh. Tím jim nezÛstane skryto, Ïe
kolem psíkÛ je hodnû práce, a uvûdomí
si také, kolik ãasu je potfieba vrhu vûno-
vat, coÏ se v knihách obvykle neuvádí.
Jsou tak pfiirozenû vtaÏeni do Ïivota ‰tû-
Àat a po odbûru jsou schopni pokraão-
vat v péãi, na kterou je ‰tûnû zvyklé.
Zmírní se tak stres psíka ze zmûny pro-
stfiedí. Nevím, zda se tento zpÛsob
odchovu mezi chovateli více roz‰ífií, ale
pro pfiípadné budoucí majitele psÛ je to
i urãitá osvûta. Mohou se tak zodpovûd-
nûji rozhodnout, zda budou schopni se
o psíka postarat, a zároveÀ lépe porov-
nat úroveÀ chovu v jednotliv˘ch chova-
telsk˘ch zafiízeních.

Jifiina & Jifií Vol‰ick˘

Nainstalovaná kamera
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