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ûmeck˘ ovãák není jen nejÏádanûj-
‰ím sluÏebním psem vÛbec. Lidé si
ho rádi pofiizují také jako psa

rodinného, jenÏ je schopen díky sv˘m pfií-
jemn˘m charakterov˘m rysÛm a pfiátel-
skému vztahu k dûtem velmi dobfie plnit
roli rodinného spoleãníka.
V‰estrannost nûmeckého ovãáka je pfiíslo-
veãná: neexistuje snad oblast, kde by ten-
to inteligentní pes zklamal. K jeho oblibû
hodnû pfiispûly také filmové a televizní
role. V poslední dobû to byl pfiedev‰ím
televizní seriál komisafi Rex, dávno pfied-
tím pak Rin Tin Tin, první skuteãná fil-
mová psí hvûzda, jejíÏ popularita v obdo-
bí mezi dvûma válkami byla obrovská.

Na hranice moÏného 
Pro nûmecké ovãáky jsou typické radost
z pohybu a jiskfiiv˘ temperament. Tento
pes byl stvofien pro práci a za dlouhá
desetiletí se na tom nic nezmûnilo, ales-
poÀ pro nûj ne. Chce b˘t zamûstnáván,
chce se vyrovnávat s v˘zvami a spoleãnû
se sv˘m majitelem se dostávat aÏ na hra-
nice moÏného. Ov‰em právû z toho dÛvo-
du je drÏení  tohoto jinak skromného
a otuÏilého plemene pomûrnû nároãné
a na majitele klade znaãné poÏadavky. Ne
kaÏd˘ se s nimi dokáÏe vyrovnat.  
Plemeno vy‰lechtûné k podávání vrchol-
n˘ch v˘konÛ se stûÏí mÛÏe spokojit se
dvûma krátk˘mi procházkami kolem
domovního bloku dennû. Nestaãí mu
dokonce, ani kdyÏ jsou procházky del‰í.
Pohyb není v‰echno, potfiebuje také
du‰evní stimulaci ze strany majitele.
Málo pohybu, nedostateãné tûlesné
a du‰evní vytíÏení a nuda v nûm vyvolá-
vají nespokojenost a frustraci. A mohou
ho i váÏnû naru‰it. Následky takového
nudného psího Ïivota bez vzru‰ení se
mohou  zaãít projevovat zpÛsobem pro
majitele ne zrovna pfiíjemn˘m:  vytrval˘m
úporn˘m ‰tûkotem, agresivitou, otupû-
lostí nebo neãistotností. 
Aby k nûãemu takovému nedo‰lo, mûl by
kaÏd˘ zájemce o nûmeckého ovãáka je‰tû
pfied jeho pofiízením pfiem˘‰let o aktivi-

tách, jejichÏ prostfiednictvím hodlá svého
psa udrÏovat v prÛbûhu následujících
dvanácti let v aktivitû. Vzhledem k tomu,
Ïe nûmeck˘ ovãák je extrémnû uãenliv˘
a pfiizpÛsobiv˘, uplatní se v mnoha oblas-
tech. Zaãít lze zkou‰kami základní ovla-
datelnosti, jeÏ jako základ rozhodnû mají
smysl, velmi roz‰ífiené je vyuÏití nûmec-
kého ovãáka  ve sluÏební kynologii. I kdyÏ
doby, kdy nûmeck˘ ovãák b˘val na cviãi‰-
tích povaÏován za jediné „pfiípustné“ ple-

meno, uÏ jsou dnes minulostí, na vût‰inû
z nich mezi sluÏebními plemeny i nadále
pfievládá. Ale je je‰tû mnoho dal‰ích moÏ-
ností: obedience, agility, dogtrekking, psí
triatlon (soutûÏe o „Ïelezného psa“),
závody psích spfieÏení, soutûÏe v pasení
ovcí, ale tfieba i dnes módní tanec se psy. 
Nápaditosti se meze nekladou. 

Robustní a nenároãn˘ na péãi
UÏ jsme se zmínili o tom, Ïe nûmeãtí
ovãáci patfií ke psÛm, ktefií nejsou pfiíli‰
nároãní na vlastní péãi. Jejich odolná pat-
rová srst odpuzuje neãistoty. Hustá pod-
sada nepropou‰tí vodu a nedovolí vlhkos-
ti, aby pronikla aÏ na kÛÏi. Po procházce
v pfiírodû i za nevlídného poãasí ze psa
témûfi ve‰kerá ‰pína sama opadá. 
Pfiesto se doporuãuje srst dvakrát aÏ tfii-
krát t˘dnû  psa proãesat a fiádnû vykartá-
ãovat a tím odstranit odumfielé chlupy.
hfiebenem a kartáãem. Vût‰ina psÛ chova-
n˘ch celoroãnû venku ztrácí srst na jafie
a na podzim. Mnoho nûmeck˘ch ovãákÛ
je  v‰ak dnes drÏeno v bytech a ti pak ztrá-
cejí srst prakticky po cel˘ rok. Mnoho
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Německý ovčák
Je Ïivoucí legendou. Patfií mu první místo v celosvûtovém Ïebfiíãku oblíbenosti. 
KaÏdé ãtvrté ‰tûnû, které se narodí v zemi pÛvodu a kynologické velmoci, v Nûmecku, 
je nûmeck˘ ovãák. Roãnû tam spatfií svûtlo svûta v prÛmûru 27 aÏ 30 tisíc ‰tûÀat 
tohoto Ïádaného plemene. Nejpoãetnûj‰ím plemenem je dlouhodobû i u nás. 

N

VyÏití pfii aportu tito Ïiví
a ãinorodí psi jen uvítají

Nûmeãtí ovãáci jsou velmi hraví
a vdûãní za kaÏdé rozpt˘lení
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majitelÛ to fie‰í tak, Ïe své psy pravidelnû
karáãují venku, tfieba na laviãce v parku,
ãímÏ minimalizují ulpívání srsti na byto-
vém zafiízení a mnoÏství uvolnûn˘ch chlu-
pÛ poletujících a povalujících se pokojích.
Na tuto proceduru by pes pfiirozenû mûl
b˘t zvykán je‰tû jako ‰tûnû. Pokud tomu
tak je, nechá sebou bez problémÛ jakkoliv
manipulovat i v dospûlosti. 
Zvukovod by mûl b˘t stále ãist˘, jinak
hrozí riziko zánûtÛ. Také oãi je zapotfiebí
pravidelnû kontrolovat a pfiípadnou
sekreci ihned odstranit vlhk˘m hadfiíkem. 
Individuální záleÏitostí je tvorba zubní-
ho kamene. Pokud k ní dan˘ jedinec
inklinuje, je tfieba ‰kodliv˘ povlak nechá-
vat pravidelnû odstraÀovat ve veterinární
ordinaci. Tento zákrok se provádí v úpl-
né narkóze. 
Pokud má pes dostatek pohybu, obru‰u-
je si drápy samovolnû a nûjaká zvlá‰tní
péãe o nûj vût‰inou není nutná. V opaã-
ném pfiípadû je nutno je pravidelnû
zastfiihovat. Tlapky je ov‰em zapotfiebí
v kaÏdém pfiípadû, ale zvlá‰tû u pracovnû
vyuÏívan˘ch ovãákÛ pravidelnû kontrolo-
vat, zda nejsou poranûné, nevûzí v nich
trn, stfiep apod. 

V˘sadní postavení
Nûmeck˘ ovãák je fenomén. Je nejoblíbe-
nûj‰ím psem nejen v zemi svého pÛvodu,
ale mnoho pfiíznivcÛ má i jinde. Na-
vzdory obrovskému roz‰ífiení mnoha
nov˘ch, módních, do nedávna tfieba i zce-

la neznám˘ch  plemen  si tradiãní nûmec-
k˘ ovãák  bez problémÛ udrÏuje své
v˘sadní postavení.
V Nûmecku je dnes dokonce populární
jako nikdy pfiedtím, poãty narozen˘ch
‰tûÀat se poãítají na desítky tisíc. Pro

srovnání: tamní druhé nejpoãetnûj‰í ple-
meno jezevãík. dosahuje poãtÛ jen kolem
8 tisíc ‰tûÀat roãnû! 
Nûmeck˘ ovãák je oblíben˘ i mezi promi-
nenty: vlastní ho francouz‰tí herci Pierre
Brice i Gérard Depardieu, princ z Walesu,
král Juan Carlos, tenistka Steffi Grafová,
monacká princezna Stephanie jakoÏ
i nûkolik petrolejov˘ch ‰ejkÛ. 

Max von Stephanitz: 
otec zakladatel
Historie nûmeckého ovãáka, jehoÏ pfiedky
mÛÏeme hledat mezi jihonûmeck˘mi rázy
ovãáck˘ch psÛ, zaãala pfied více neÏ 100
lety. Jako Den D b˘vá oznaãován 22.
duben 1899, kdy prusk˘ rytmistr Max von
Stephanitz pfiedvedl svého psa Hektora
Linksrheina na v˘stavû psÛ v Karlsruhe.
Oficiální jméno psa, pod nímÏ byl o nûco
málo pozdûji zapsán do plemenné knihy
Spolku pro nûmeckého ovãáka (Verein für
Deutsche Schäferhunde e. V.; SV) jako
praotec plemene, znûlo Horand von
Grafrath. Je‰tû v den konání v˘stavy zalo-
Ïil Max von Stephanitz spolu se 13 dal‰í-
mi nad‰en˘mi fanou‰ky sluÏebních psÛ
Svaz pro nûmecké ovãáky (SV). JiÏ o pût
mûsícÛ pozdûji byly pfiijaty první stanovy.
Kromû toho byla zaloÏena plemenná kni-
ha a byly stanoveny hlavní znaky plemene.
V roce 1902 vydal SV první ãasopis. Poãet
jeho ãlenÛ pozoruhodnû vzrÛstal. Za-
tímco v roce 1903 bylo zaregistrováno jen
575 ãlenÛ, jiÏ o deset let pozdûji se svaz
mohl chlubit neuvûfiiteln˘mi 5988 ãleny.
Oblíbenost nûmeckého ovãáka nezadrÏi-
telnû rostla i v cizinû. 
Pak ov‰em pfii‰ly pomûrnû rychle za
sebou dvû svûtové války, které mûly zni-
ãující vliv nejen na lidi, ale i na zvífiata.
Mnoho ãlenÛ Svazu zahynulo stejnû
jako mnoho psÛ. Byli totiÏ nasazováni
pfiímo na frontu, kde vykonávali funkce
psÛ sanitárních, stráÏních, hlídkov˘ch
i obranáfiÛ. 
Po válce se situace postupnû stabilizova-
la a chov se podafiilo obnovit, i kdyÏ ple-
meno muselo  doma i ve svûtû bojovat se
‰patnou povûstí,  jíÏ si jako „pes nacistÛ“
získalo za války. Jeho postup to v‰ak
nedokázalo zastavit. Nûmeck˘ ovãák se
zaãal brzy tû‰it netu‰enému rozmachu. 
S témûfi 100 tisíci ãleny je dnes SV nejvût-
‰ím spolkem chovatelÛ ãistokrevn˘ch
psÛ na svûtû. Jeho ãinnost je mezinárod-
ní a zahrnuje plánovit˘ chov, know-how
i v˘cvik orientovan˘ na v˘kon. 

V‰estrann˘ sportovec
Nûmeck˘ ovãák dokáÏe v‰echno. Nebo
témûfi v‰echno. Nevûfiíte? SluÏební a pra-
covní vyuÏití je tradiãní. Dnes se v‰ak tito

Odpoãívající ‰tûnû nûmeckého ovãáka.
Unavit dospûlého psa dá víc práce
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V nûmeck˘ch
ovãácích se
snoubí síla
s elegancí

Podmínky chovnosti v âR
Svod mlad˘ch: od 9 mûsícÛ 
– hodnotí se celkov˘ vzhled, 
zapisují se klady a zápory
Rentgen kyãelních kloubÛ:
od 12 mûsícÛ u veterinárního lékafie
Absolvování v˘stavy: ve tfiídû
dospívajících nebo dospûl˘ch 
(zkou‰ka stfielby), neplatí 
známka z mezinárodní v˘stavy
Zkou‰ka z v˘konu: minimálnû 
ZVV1, SchH1 nebo IPO1
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psi v˘bornû uplatÀují  tfieba i na poli agi-
lity. Kombinace rychlosti, obratnosti
a vysok˘ch skokÛ, kterou si tento sport
Ïádá, nepfiedstavuje totiÏ  pro nûmecké
ovãáky Ïádn˘ problém, takÏe v niãem
nezaostávají za tradiãními plemeny pro
agility. Jen musí v tomto ohledu trochu
bojovat s pfiedsudky: za tradiãní plemena
pro agility jsou povaÏovány pfiedev‰ím
border kolie a belgiãtí ovãáci, ti nûmeãtí
se zde teprve prosazují.  
Stopafiské práce pfiedstavují speciální
disciplínu, jeÏ vyÏaduje v˘razné stopafi-
ské vlohy. Nûmeck˘ ovãák je bezesporu
má. V rámci  stopafiské zkou‰ky je poÏa-
dováno, aby pes byl schopen vypracovat
1000 aÏ 4000 krokÛ dlouhou a nejménû
tfii hodiny starou cizí stopu a vyãenichal
ãtyfii pfiedmûty. 
A která disciplína je pro ovãáky tradiã-
nûj‰í neÏ pasení ovcí? Nûmeck˘ ovãák
nezapfie své staré ovãácké pfiedky a také
je pfii této práci dodnes ve svém Ïivlu.
Nûktefií dne‰ní chovatelé se snaÏí udrÏo-
vat i tuto tradici. Pasení na v˘kon a rÛz-
né soutûÏe se staly velmi oblíben˘mi
a pfiitahují k sobû pozornost ãetného
publika. Technika pasení je zde stejnû
dÛleÏitá jako zacházení ãlovûka – ovãáka
se psem a stádem. 
A nesmíme zapomanout na psí záchraná-
fie! Záchranafiina patfií k velmi v˘razn˘m
oblastem uplatnûní nûmeck˘ch ovãákÛ.
Nûmeãtí ovãáci jsou vzhledem ke své
vyrovnané nervové soustavû a inteligenci
takfiíkajíc pfiedurãeni k zachraÀování lid-
sk˘ch ÏivotÛ. Po celém svûtû jsou nasazo-
váni pfii zemûtfieseních, po bombov˘ch
útocích nebo poÏárech, aby pod troskami
hledali zranûné a mrtvé. Velmi se osvûd-
ãili i pfii pomoci horské sluÏbû, zvlá‰tû pfii
vyhledávání obûtí lavin. Dokonce mno-
hem víc neÏ tradiãní „bernard˘ni“, proto-
Ïe jsou pohyblivûj‰í,  mr‰tnûj‰í, pfiizpÛso-
bivûj‰í a uãenlivûj‰í neÏ tyto symboly hor. 
A ovãáci jsou také vynikajícími prÛ-
vodci nevidom˘ch. Zvlá‰tû vhodné jsou
fenky, které mívají men‰í vrozenou ost-
rost a pevnûj‰í nervovou soustavu.
Pokud jsou v poslední dobû zatlaãováni
retrívry, pak je to zvlá‰tû kvÛli tomu,
jak pÛsobí na vefiejnost: zatímco labra-
dofii mají  na vefiejnosti „image“ hod-
n˘ch psÛ, u nûmeck˘ch ovãákÛ je tomu
právû naopak. 
Práci vodících psÛ jsou v‰ak skuteãnû
shopni zvládat na jedniãku, i kdyÏ speci-
ální v˘cvik je velmi  obtíÏn˘ a dlouh˘, trvá
osm aÏ dvanáct mûsícÛ. 
V‰estranné kvality nûmeckého ovãáka
z nûj ãiní nejÏádanûj‰ího sluÏebního psa
svûta. PfiibliÏnû devadesát procent v‰ech
sluÏebních psÛ jsou právû nûmeãtí ovãáci. 

Ménû znamená více
I kdyÏ nûmeãtí ovãáci b˘vají v zásadû
zdraví psi, také oni - jako kaÏdé plemeno
- mají své problémy. Jedním z nejv˘-
znamnûj‰ích je dysplazie kyãelního klou-
bu. Chovatelské kluby se s ní snaÏí bojo-
vat prostfiednictvím rentgenování v‰ech
chovn˘ch zvífiat a selektováním v˘raznû
postiÏen˘ch zvífiat z chovu. Mnoho pro
to, aby mu vyrostlo v tomto ohledu bez-
problémové zvífie, v‰ak mÛÏe udûlat
i samotn˘ majitel ‰tûnûte. Velmi dÛleÏité
je ‰tûnû nepfiekrmovat, protoÏe nadmûr-
né mnoÏství energie neúmûrnû urychlu-
je rÛst, pfiiãemÏ kosti „nestíhají“ a záko-
nitû dochází k poruchám rÛstu a také
k rozvoji dypslazie - samozfiejmû za pfied-
pokladu, Ïe k ní dané ‰tûnû má vlohy.
Ménû (nikoli ménû kvalitnû) tady oprav-
du znamená více. 

Dal‰í dÛleÏitou zásadou je ‰tûnû mini-
málnû do jednoho roku nepfietûÏovat. Za-
pomeÀte na agility, zapomeÀte na spo-
leãn˘ vytrvalostní bûh a také pfii
cyklistick˘ch vyjíÏìkách nechávejte ‰tûnû
i mladého psa radûji doma! Nebojte se,
toho v‰eho se doãkáte, aÏ pfiijde ãas, ale
kdybyste byli pfiíli‰ nedoãkaví, mohlo by
to mít fatální následky. 

Vybíráme nûmeckého ovãáka
Definitivnû jste se rozhodli, Ïe chcete
jen a pouze nûmeckého ovãáka? U vût-
‰iny plemen by teì následovala rada jak
si najít dobrého chovatele a v˘ãet okol-
ností, na nûÏ je tfieba si  dát pozor. 
U nûmeck˘ch ovãákÛ to je v‰ak trochu
sloÏitûj‰í. Pfiedem byste se mûli rozhod-
nout, zda se budete chtít se sv˘m psem
intenzivnû vûnovat kynologickému spor-
tu, tfieba i s vrcholov˘mi ambicemi, nebo
zda vás lákají spí‰e v˘stavy a chov, nebo
koneãnû jestli vám jde pouze a jenom
o dobrého rodinného psa. Proã pfiedem?
ProtoÏe aÈ chceme, nebo ne, v praxi stále
více dochází k rozdûlování chovÛ na pra-
covní a exteriérové. I kdyÏ ideálem, vyjá-
dfien˘m ostatnû i standardem, je skloube-
ní ‰piãkového v˘stavního exteriéru
s vynikající povahou a vysokou v˘kon-
ností, docílit ho v praxi je velmi obtíÏné
a tak se mnoho chovatelÛ vydává snaz‰í
cestou a zamûfiuje se jen na jednu z uve-
den˘ch oblastí. Tím se ov‰em jen dále
prohlubuje propast mezi obûma tábory.
Samozfiejmû i psi z tzv. exteriérov˘ch cho-
vÛ musí mít splnûny podmínky chovnos-
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S dûtmi
vycházejí
skvûle.
Pfiedpokladem
ov‰em je, aby
i dítû vûdûlo,
jak se má
chovat

„Všestranné
kvality

německého
ovčáka z něj činí
nejžádanějšího
služebního psa

na světě.“
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ti, mezi nûÏ patfií sloÏení zkou‰ky z v˘ko-
nu - ale vût‰ina z nich stûÏí zvládne nûco
víc, takÏe zájemce snící o sportovních
úspû‰ích by mohl b˘t zklamán. Jinak by
na tom nebyl ani nezku‰en˘ laik touÏící
po rodinném spoleãníkovi, jenÏ by si
obstaral ‰tûnû ze ‰piãkového pracovního
spojení. Hyperaktivní ‰tûnû baÏící po
práci by nemusel dobfie zvládnout.
Pfiípadn˘ zájemce o nûmeckého ovãáka
proto udûlá nejlépe, kdyÏ se obrátí na
zku‰ené: nejen chovatele, ktefií ãasto hájí
jen své zájmy, ale pfiedev‰ím na poradce
chovu, lidi na v˘stavách, v˘cvikáfie na cvi-
ãi‰tích... âím více  lidí se bude vyptávat,
tím lépe. Neprohloupí ani,  kdyÏ si pofiídí
‰tûnû u stejného chovatele, od nûhoÏ
mají ovãáka tfieba jeho dobfií známí.
Pokud jejich psa dobfie zná a je pfiesvûd-
ãen, Ïe taková povaha by mu vyhovovala,
mÛÏe se pídit nejlépe po ‰tûnûti ze stej-
ného spojení. 
Pozor, abyste nám nerozumûli ‰patnû: tím
vás naprosto nenabádáme k tomu, abyste

si pofiizovali nûmeckého ovãáka bez P. P.
od souseda nebo známého, kter˘ „nestaãil
vyfiídit papíry“ nebo jemuÏ náhodou zby-
lo „nadpoãetné ‰tûnû“! Jednak dnes uÏ nic
takového jako nadpoãetná ‰tûÀata neexis-
tuje, jednak tito takzvaní nûmeãtí ovãáci,
u nichÏ jsou poÏadavkÛm standardu po
stránce exteriérové i povahové nezfiídka
na hony vzdáleni oba rodiãe, uÏ prokázali
plemeni medvûdí sluÏbu. Opravdu by mû
zajímala statistika (obávám se v‰ak, Ïe ji
nikdo nikdy neprovádûl), kolik z tiskem
vláãen˘ch pfiípadÛ napadení lidí nûmeck˘-
mi ovãáky mají na svûdomí skuteãní
zástupci tohoto plemene a kolik jen
„rádobyovãáci“, ktefií  ho vzhledovû komu-
si pfiipomnûli. Ani prÛkaz pÛvodu   není
samospasiteln˘, ale svûdãí minimálnû
o tom, Ïe rodiãe splnili podmínky chov-
nosti, mezi nûÏ patfií rentgen kyãelních
kloubÛ, sloÏená zkou‰ka z v˘konu i pro
plemeno typick˘ exteriér. To není málo. 
Pokud skuteãnû chcete nûmeckého ovãá-
ka, jak jsme ho v˘‰e popsali, ne jen
náhodného kfiíÏence vzdálenû se mu po-
dobajícího, u nûhoÏ je navíc moÏno oãe-
kávat v podstatû jakoukoliv povahu, roz-
hodnû sáhnûte po ‰tûÀátku z kvalitního
chovu s prÛkazem pÛvodu! Vyplatí se to
i u plemen v˘raznû draÏ‰ích neÏ jsou
nûmeãtí ovãáci. Právû u nich je v‰ak
vzhledem k roz‰ífienosti plemene a maso-
vosti poptávky ne‰var „bezpapírákÛ“
neb˘vale roz‰ífien. VÏdy poÏadujte ke ‰tû-
nûti doklady a pfiekontrolujte, zda bylo
fiádnû otetováno! 

Gabriele Metzová a sm
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PORTRÉT PLEMENE

Je a zÛstane jedniãkou

Standard krátce
âÍSLO FCI: 166
ZEMù PÒVODU: Nûmecko
POUÎITÍ: Pracovní, 
ovãáck˘ a sluÏební pes
CELKOV¯ VZHLED: Stfiednû velk˘ pes
mírnû obdélníkového tûlesného rámce,
siln˘ a dobfie osvalen ,̆ se such˘mi 
kostmi a pevnou stavbou tûla
POVAHA: Vyrovnaná, sebejistá, 
pfiímá, dobromyslná, pozorná,
ovladatelná, odváÏná, tvrdá
VELIKOST: Psi 60 aÏ  65 cm v kohoutku,
ideálnû 62, 5,  feny 55 aÏ 60 cm, ideálnû
57, 5 v kohoutku, hmotnost psÛ 
30 aÏ 40 kg, fen 22 aÏ 32 kg
TùLO: Vrchní linie probíhá bez pfieru‰ení
od krku pfies kohoutek k jen velmi mírnû
spáditému hfibetu aÏ k mírnû spádité
zádi. Pevná, silná dobfie osvalená bedra.
Dlouhá, mírnû spáditá záì, jeÏ bez
pfieru‰ení pfiechází do horní linie ocasu.
Pfiimûfienû ‰irok˘ hrudník. Pfiimûfienû
klenutá Ïebra. Ocas sahá minimálnû
k hleznu, ale nepfiesahuje stfied nártu.
Jeho spodní strana je porostlá del‰í srstí.
Ocas no‰en zavû‰en˘ v mírném oblouku.
Pfii pohybu a pfii vzru‰ení se zvedá v˘‰e.
TLAPY: Uzavfiené, mírnû klenuté, 
tvrdé tmavé pol‰táfiky, silné 
tmavé klenuté drápy. 
CHÒZE: Nûmeck˘ ovãák je klusák. Délka
a úhlení konãetin musí b˘t v optimálním
souladu. Ideální chÛze je prostorná
a musí pÛsobit, jako kdyby 
nevyÏadovala Ïádnou námahu
SRST: Patrová s podsadou. Hustá, rovná,
tvrdá krycí srst, která pevnû pfiiléhá. Na
hlavû a uvnitfi u‰í, na pfiedních stranách
konãetin, na tlapkách a prstech je krátká;
na krku del‰í a v v˘raznûj‰í. Na zadní
stranû konãetin je srst del‰í. 
Na zadní stranû stehen jsou 
pfiimûfienû dlouhé „kalhotky“. 
ZBARVENÍ: âerné s ãervenohnûd˘mi,
hnûd˘mi, Ïlut˘mi aÏ svûtle ‰ed˘mi
odznaky. Celoãerná, ‰edá s tmav˘m
zbarvením, ãerné sedlo a maska. Podsada
vykazuje mírn˘ ‰ed˘ odstín. Malé bílé
znaky na hrudi a svûtlé zbarvení na
vnitfiní stranû tûla je pfiípustné, ale
neÏádoucí. Nos musí b˘t vÏdy ãern .̆
Absence masky, svûtlé oko nebo drápy
a ãerven˘ konec ocasu jsou hodnoceny
jako nedostatek pigmentu. 
Bílé zbarvení je nepfiípustné.

INFO: KLUB CHOVATELÒ 
NùMECK¯CH OVâÁKÒ
http://www.ceskyklub-no.cz/default.htm
Prezident: ing. Karel Strouhal
671 76 Olbramovice 170
Jednatelka: ing. Dagmar Veselková 
Planá 71, 370 01 âeské Budûjovice
Kontakty: jednatelka – d.veselkova@seznam.cz 
ústfiední poradce v˘cviku –
lubos.jansky@worldonline.cz 
ústfiední poradce chovu – upchno@ceskyklub-no.cz 
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Nûmeck˘
ovãák je
nároãn˘ jen
na jediné:
vyÏaduje
zamûstnání

Mezi ovcemi jsou nûmeãtí
ovãáci dodnes ve svém Ïivlu
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