
V˘cvik v‰estranného psa: Od ‰tûnûte k dokonalému psovi
MANFRED MÜLLER, NAKLADATELSTVÍ BRÁZDA 2006
V pfiekladové publikaci nesoucí hrd˘ podtitul Koupû, v˘cvik a chov v‰estranného psa podle zásad moderní
zoopsychologie se skr˘vá klasická v˘cviková pfiíruãka zamûfiená pfiedev‰ím na v˘cvik sluÏebních psÛ podle zku-
‰ebních fiádÛ. Nemyslíme to nijak pejorativnû, tato zevrubná a systematická publikace se mÛÏe stát praktic-
kou a uÏiteãnou pomÛckou pro v‰echny, ktefií se snaÏí vycviãit nejen sluÏebního nebo pracovního, ale v pod-
statû jakéhokoliv psa. Jen upozorÀujeme na fakt, Ïe autorÛv pfiístup k v˘cviku, s nímÏ se ostatnû nijak netají,
je v˘hradnû autoritativní, tedy tradiãní. Je zaloÏen na klasické osvûdãené metodû odmûn a trestÛ a v˘slov-
nû varuje pfied tzv. pfiátelsk˘m pfiístupem ke psu, jehoÏ prostfiednictvím podle autora nelze vycviãit sto-
procentnû spolehlivého a poslu‰ného psa. Takov˘ neautoritativní, pfiátelsk˘ zpÛsob v˘chovy pr˘ u psa pro-
stû nefunguje. Na druhé stranû autor zdÛrazÀuje i moderní poznatky: tfieba Ïe psi se lépe uãí v klidné,
pohodové atmosféfie neÏ pod vynucen˘m tlakem, Ïe v˘cvik má stavût na jejich pfiirozeném chování a Ïe
se pfii nûm lze obejít bez pouÏití násilí. 
Ponûkud matoucí je oznaãení knihy V˘cvik v‰estranného psa. Pod pojmem „v‰estrann˘“ totiÏ autor rozu-
mí pouze sedm plemen: nûmeckého ovãáka, boxera, rotvajlera, dobrmana, velkého kníraãe, erdelterié-
ra a rotvajlera, tedy plemena, která u nás vût‰inou oznaãujeme jako „sluÏební“. TûÏko fiíci, proã do
seznamu nejsou zahrnuti namátkou tfieba belgiãtí ovãáci, ktefií jinak autorem vytyãená kritéria pro
„v‰estranné psy“ velmi dobfie splÀují. Ale to jsou jen detaily. Podstatné zÛstává, Ïe pro systematické,
zevrubné pejskafie, ktefií mají v úmyslu svého psa podrobit fiádnému v˘cviku, kniha pfiedstavuje uÏi-
teãnou, i kdyÏ ponûkud suchopárnou pomÛcku. V‰e potfiebné se z ní v‰ak dozví.
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Nûmeck˘ ovãák 
EVA SOUKUPOVÁ, 
NAKLADATELSTVÍ PLOT 2006
Zdá se to b˘t neuvûfiitelné, ale podle vyda-
vatele je tomu tak: publikace Nûmeck˘
ovãák, která vy‰la v roce 2006, je první
pÛvodní prací zab˘vající se tímto pleme-
nem. Zatímco pfiekladov˘ch publikací
o nejpopulárnûj‰ím psím plemeni na svûtû
u nás vy‰lo uÏ nûkolik, ãe‰tí autofii jako
kdyby mûli pfied tímto tématem ostych. 
V tomto pfiípadû se pera ujala chovatelka
a cviãitelka NO Eva Soukupová. Nutno
fiíci Ïe s úspûchem pouze ãásteãn˘m.
Z celé knihy je patrné, Ïe autorka je pfie-
dev‰ím zku‰enou a zanícenou v˘cvikáfi-
kou, která své krédo jasnû formulovala
v závûru: „Nûmeck˘ ovãák prostû není
pokojov˘m mazlíãkem, ale stále je‰tû
jedním z nejlep‰ích pracovních psÛ na svû-
tû.“  Z toho vypl˘vá celá koncepce knihy,
která jednoznaãnû preferuje pracovní NO,
dopodrobna se vûnuje jednotliv˘m zkou‰-
kám a jejich oddílÛm, dost prostoru dává
polemice nad zku‰ebními fiády (IPO – ãesk˘
národní zku‰ební fiád) i samotnému v˘cviku
a v˘cvikov˘m postupÛm. Na druhé stranû se
z knihy ãtenáfi nedozví nic o tom, jaká je
povaha nûmeckého ovãáka (s v˘jimkou
dvoustránkové úvahy nad vhodností prefe-
rování exteriéru na úkor povah), jaké kon-
krétní nároky nûmeck˘ ovãák klade na zku-
‰enosti majitele, pro koho je vhodn˘ atd.
Otázku ubytování autorka jednoznaãnû fie‰í
tak, Ïe nûmeckému ovãákovi nejvíce svûdãí
v kotci, vÛbec nepfiipou‰tí moÏnost chovu
v bytû nebo kombinovaného drÏení. Také
vyuÏití plemene zuÏuje pouze na sluÏební,
pfiípadnû záchranáfisk˘ v˘cvik. Takové vûci
jako vyuÏívání NO pfii jin˘ch sportovních
aktivitách (agility, flybal lapod.) vÛbec
nezmiÀuje, natoÏ moÏnost mít nûmeckého
ovãáka pouze jako rodinného psa. Plemeno

pfii-
tom b˘vá oznaãováno jako
jedno z nejuniverzálnûj‰ích na svûtû, a tak
mi takové zuÏování jeho vyuÏití jen na „slu-
Ïební“ dovednosti nepfiipadá ideální. Ale to
je vûc názoru. 
Na druhé stranû pro pfiíznivce pracovních
NO a v˘cvikáfie mÛÏe b˘t publikace pfiínos-
ná. Zajímavé je porovnání „exteriérov˘ch“
a „v˘stavních“ NO a toho, jak˘ má mûnící se
exteriér vliv na pohyb zvífiat a celkovou
v˘konnost. KaÏd˘ zájemce o v˘stavy a chov
jistû ocení, Ïe se mu dostane konkrétního
návodu jak dosáhnout chovnosti, jak obstát
na v˘stavách a zkou‰kách, i pro laika zásad-
ních upozornûní na rÛzná specifika pfii
vystavování NO. 
Je urãitû ‰koda, Ïe  se „první pÛvodní ãeská
monografiee“ omezila na pouh˘ch 93 ti‰tû-
n˘ch stran, Ïe zde zcela chybí úvod a Ïe více-
ménû pomíjí laické zájemce o plemeno.
I pfiesto je dobfie, Ïe vÛbec vy‰la, a doufej-
me, Ïe se ãasem doãká zevrubnûj‰ího násle-
dovníka. HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖
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Vybíráme z nov˘ch knih

Lhasa apso KAMILA VIDOVÁ
NAKLADATELSTVÍ PLOT, PRAHA 2005

Aã jsou lhasa apso ve srovnání s nûmeck˘mi ovãáky, jejichÏ
monografii jsme rovnûÏ  recenzovali, plemenem v˘raznû mé-
nû poãetn˘m, rozsah této publikace je témûfi dvojnásobn .̆
Lhasám apso  se vûnuje velmi dÛkladnû a s pfiihlédnutím
k ãesk˘m specifikÛm. Autorka zdÛrazÀuje, Ïe jejím zámûrem
nebylo napsat knihu pro úzk˘ okruh zku‰en˘ch chovatelÛ, ale

spí‰e praktickou radou po-
moci zaãínajícím nebo bu-
doucím majitelÛm. 
Tomuto zámûru je podfiíze-
na celá kniha. Její hlavní
pfiedností  je konkrétnost
a vûcnost informací: i kdyÏ
obsahuje i obecnûj‰í zásady
péãe o psa, vÏdy je brán
ohled na specifika pleme-
ne. Názornû  je popsána
problematika u plemene
klíãová, tj. péãe o srst. 
Monografie obsahuje i kapi-
toly vûnující se chovu ple-
mene v jin˘ch zemích vãet-

nû mimoevropsk˘ch. Obsáhlá je kapitola o historii chovu
v ãesk˘ch zemích. Dal‰í zajímavostí je obohacení knihy
o srovnání s pfiíbuzn˘mi plemeny vãetnû tûch neuznan˘ch
nebo porovnání rÛzn˘ch verzí standardÛ. Budoucí chovatel
ocení údaje t˘kající se odchovÛ a zahrnující tfieba bûÏnou
i krajní porodní váhy ‰tûÀat, prÛmûrn˘ pfiírÛstek fen v dobû
bfiezosti, bûÏnou délku trvání porodu apod. 
Kniha  má i své nedostatky: není nijak stylisticky vybrou‰ená,
zaslouÏila by si lep‰í redakãní zpracování, objeví se tu nepfies-
nosti terminologické (napfiíklad pouÏívání slova rasa místo
plemeno) i vûcné (napfiíklad oznaãení pekingského palácové-
ho psíka za tibetské plemeno). Pfies tyto drobné v˘hrady ji
v‰ak lze v‰em pfiíznivcÛm plemene lhasa apso jednoznaãnû
doporuãit. Zvlá‰tû pro nezku‰ené a budoucí majitele se stane
neocenitelnou praktickou pomÛckou. 
HODNOCENÍ REDAKCE: ❖ ❖ ❖ ❖

Nové knihy
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