
Nûmecká doga MILAN ·TOURAâ 
– MARIE JOSÉ LABROUSSE, 
V ROCE 2007 VYDAL MILAN 
·TOURAâ VLASTNÍM NÁKLADEM
Nejedná se zdaleka o první monografii
o nûmeck˘ch dogách na ãeském trhu, zato ale
bezpochyby o monografii nejdÛkladnûj‰í, nej-
rozsáhlej‰í, nepraktiãtûj‰í: zkrátka nejlep‰í.
Nezvykl˘ krok, kdy své síly spojili pfiední
francouzská odbornice na plemeno, publi-
cistka a mezinárodní rozhodãí Marie José
Labrousse se znám˘m ãesk˘m chovatelem
a posuzovatelem, ale také úspû‰n˘m vete-
rináfiem Milanem ·touraãem, se ukázal
jako mimofiádnû ‰Èastn .̆ Nesporná
odborná erudice obou autorÛ a jejich
dlouholeté osobní zku‰enosti s dogami
jsou patrné z kaÏdé fiádky knihy, aÈ uÏ
se jedná o kapitolu vûnovanou podrob-
nému v˘kladu standardu, technice
chovu a v˘Ïivû, nebo zdravotní pro-
blematice plemene. AÈ autofii mluví
o vystavování, o psychologii nebo
tfieba fotografování nûmecké dogy,

vÏdy tak ãiní konkrétnû, se znalostí vûci vycházející
z hluboké osobní zku‰enosti. V této pfiíruãce se témûfi
nesetkáme s „balastem“ v mnoha jin˘ch monografiích
obvykl˘m, kdy autofii donekoneãna opakují v‰eobecnû
známé a pro v‰echna plemena platné hlavní zásady
v˘chovy a v˘cviku, krmení atd. KdyÏ se autofii tûmto
otázkám vûnují, pak vÏdy odbornû a hlavnû s pfiihléd-
nutím ke specifikám právû „jejich“ plemene.
Dlouholetá veterinární praxe jednoho z autorÛ zfiejmû
umoÏnila nashromáÏdûní velkého mnoÏství názorného
obrazového materiálu, dobfie dokumentujícího rÛzné
typy zdravotních postiÏení plemene. Schematické kres-
by zase v˘bornû doplÀují komentáfi standardu, takÏe
i zaãínajícímu chovateli je ihned jasné, o ãem je fieã. 
Jistû, i na této knize by se na‰ly drobné vady na kráse:
zfiejmû nepro‰la dÛkladnou redakãní úpravou, cituje
celé stránky z historick˘ch publikací (Fuchs), aniÏ by
uvedla zdroj, vytrvale pouÏívá nesprávné oznaãení rasa
ve v˘znamu plemeno. Pfiesto ji nelze neÏ doporuãit
v‰em opravdov˘m zájemcÛm o nûmeckou dogu. Mnohé
se z ní ale dozvûdí i pfiíznivci ostatních plemen. A zvlá‰-
tû bychom její ãetbu jako pfiíklad hodn˘ následování
doporuãili v‰em budoucím autorÛm monografií o psích
plemenech. Je z ãeho se uãit. 
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Od ‰tûnûte 
ke psu
Jak vychovat
bezproblémo-
vého psa
MVDr. HANA ÎERTOVÁ
I tuto kníÏku psala veteri-
nární lékafika, i tato kníÏka
je útlá (64 stran textu),
ale tím ve‰kerá podob-
nost s vedle recenzova-
nou publikací konãí.
V tomto pfiípadû se totiÏ
jedná o velmi ãtivé dílko,
které ambici, jíÏ si vyty-
ãilo: seznámit laické
zájemce o ‰tûnû s nej-
základnûj‰ími zásadami, které by
si mûl kaÏd˘ z nich bezpodmíneãnû osvojit je‰tû pfied
jeho pofiízením, bezezbytku plní. Na autorce je znát, Ïe uÏ má za sebou nûjaké
publikaãní zku‰enosti a pfiedev‰ím léta praxe pfii provozování etologické porad-
ny. Neomylnû se vûnuje pfiesnû tûm tématÛm, která jsou pro bezproblémové
souÏití lidí a psÛ klíãová, uvádí praktické pfiíklady a zcela konkrétní návody jak
se v dané situaci chovat. Pfiíklady? Tak tfieba její rada pfii tlumení kousání u ‰tû-
Àat zní docela jednodu‰e: „I kdyÏ vás ‰tûnû kou‰e jen pfies obleãení nebo boty
a vy necítíte Ïádnou bolest, vÏdy hlasitû zakfiiãte.“ Prosté, jednoduché, praxí
ovûfiené...
Podobnû radí jak zamezit vyskakování, jak psa nauãit spolehlivému pfiivolání,
pobytu o samotû a ãistotnosti. Já vím, o tom v‰em uÏ byla popsána spousta papí-
ru, ale vûfite tomu nebo ne, stále se najde hodnû lidí, ktefií nejsou ani tyto základ-
ní vûci schopni svému psu v‰típit. Autorka o tom ví svoje: jak pí‰e v úvodu, více
neÏ tfietina klientÛ její poradny pfiichází s „problémov˘mi“ psy ve vûku do jedno-
ho roku. To také o nûãem svûdãí... 
Kdybych mûla tu moc, zafiídila bych, aby se tato pfiíruãka stala povinnou ãetbou
pro kaÏdého novopeãeného majitele psa.
A kdyby se je‰tû v‰ichni také dokázali jednoduch˘mi radami a doporuãeními, kte-
ré jsou v ní uvedené, fiídit, hned by bylo na svûtû radostnûji. Lidem i jejich psÛm.
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Vybíráme z nov˘ch knih

PrÛvodce psí reprodukcí
ROMAN KVAPIL – RENATA KVAPILOVÁ,
NAKLADATELSTVÍ J. ·PIâÁK– TOK PRAHA 2007

I kdyÏ téma této knihy je do vût‰í ãi men‰í míry  zmiÀováno ve vût‰inû
kynologick˘ch pfiíruãek, samostatná pÛvodní publikace, která by ãte-
náfie seznámila s otázkami rozmnoÏování psÛ, na na‰em kniÏním  trhu
citelnû chybûla. Není pochyb o tom, Ïe veterinární vzdûlání i praxe
obou autorÛ knize zajistily dostateãnou odbornost. BohuÏel nadûjná
moÏnost, Ïe  jejich  vlastní chovatelské zku‰enosti poskytnou pohled
i „z druhé strany“ a zodpoví mnohé praktické otázky, které trápí cho-
vatele, nebyla plnû vyuÏita. Zatímco statistick˘mi a ãíseln˘mi údaji
a zvlá‰tû tabulkami kniha vyslovenû opl˘vá,  proÏitá osobní zku‰enost
z ní cítit není. K tomu pfiispívá i fakt, Ïe je psána velmi stroh˘m, vyslo-
venû odborn˘m  jazykem. I samotn˘ rozsah knihy (bez slovníãku

a seznamu literatury 74
stran) naznaãuje, Ïe autofii
‰li cestou maximální
struãnosti, pfiestoÏe téma
psí reprodukce by jistû
sneslo rozsah nûkolikaná-
sobn .̆ 
Pfies tyto v˘hrady se
publikace mÛÏe stát
dobr˘m pomocníkem
zvlá‰tû pro ty,  ktefií se
na svÛj první vrh teprve
chystají, protoÏe obsa-
huje v pfiehledné formû
v‰echny základní infor-
mace, které by mûl
zaãínající chovatel
znát.
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