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Lev se srdcem ze zlata

Plemeno má
schopnost
budit
v lidech
sympatie
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ení to náhoda. O vytvofiení psa
podobajícího se lvu tvÛrci pleme-
ne programovû usilovali. V‰ak se

také jeho pfiedobrazem a patronem stal
lev z erbu nûmeckého mûsta Leonberg.
Právû tam plemeno pfied více neÏ stole-
tím a pÛl vzniklo.

PrÛkopník moderní kynologie 
Leonbergr jako plemeno je oficiálnû
uznáván jiÏ od roku 1846. Patfií tím
pádem k prÛkopníkÛm moderní kynolo-
gie a chovu ãistokrevn˘ch psÛ.
Ve 2. polovinû 19. století zaãali Ev-
ropané nalézat zalíbení ve v˘stavách
psÛ. Pokud se dfiíve konaly podobné
akce jen zcela v˘jimeãnû, nyní dostávali
majitelé u‰lechtil˘ch psÛ stále více pfií-
leÏitostí k tomu, aby své svûfience moh-
li pfiedstavit ‰ir‰ímu publiku. A vefiej-
nost toho vdûãnû vyuÏívala. 
Nejvíce ji fascinovali velcí psi, ktefií se

v té dobû tû‰ili neuvûfiitelné oblibû.
Mezi „nóbl lidmi" od ‰lechticÛ pfies
bohaté továrníky aÏ po vzmáhající se
obchodníky se velmi cenilo, kdyÏ se
nûkdo mohl bl˘sknout impozantním
prÛvodcem po svém boku, Ïiv˘m dÛka-
zem své movitosti. VÏdyÈ jen bohatí lidé
si mohli dovolit Ïivit tak nákladné tvo-
ry! Psí obfii se stali symbolem spoleãen-
ské prestiÏe a dobrého postavení.

Pfiitom pfiedkové leonbergra, ãasto sou-
hrnnû oznaãovaní jako „hor‰tí psi" nebo
„alp‰tí psi", byli zpoãátku v rukou pro-
st˘ch fiemeslníkÛ, fiezníkÛ a pekafiÛ. Je jas-
né proã: fiemeslníci provozující také
obchod potfiebovali velké psy s v˘razn˘m
stráÏním instinktem, ktefií by je ochránili
pfied zlodûji a pochybn˘mi existencemi.

Vlastnit ho patfiilo 
k dobrému tónu
Jakmile v‰ak o tyto psy zaãaly projevovat
zájem vy‰‰í spoleãenské vrstvy, zákonitû
to probudilo také aktivitu podnikav˘ch
obchodníkÛ se psy.
Mezi nimi vynikl zvlá‰tû jeden: Heinrich
Essig (1808 - 1889), jenÏ zaãal choval psy
typu leonbergra. Jako v˘chozí plemena
pouÏil údajnû novofundlandské psy ãer-
nobílého zbarvení a také svatobernardské
a pyrenejské horské psy. Leonbergfii zpo-
ãátku je‰tû nemûli svou typickou zlatou
barvu, byli pfieváÏnû bílí s rÛznû barevn˘-
mi, ãasto zlat˘mi skvrnami. 
Essig sám o pÛvodu sv˘ch zvífiat v dopi-
se z roku 1877 adresovaném jinému ob-
chodníkovi se psy pí‰e: „Moji psi, které
chovám od roku 1846, jsou v˘sledkem
podafieného kfiíÏení novofundland-
sk˘ch psÛ a pÛvodních psÛ z Hory sva-
tého Bernarda, jeÏ jsem potom vylep‰il
je‰tû velk˘mi vlãími psy z Pyrenejí,
odkud pocházejí také bernard˘ni; jsou
nejvût‰ím plemenem dlouhosrst˘ch
psÛ vÛbec, u nichÏ se velikost pojí
s krásou a chytrostí."
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Lev se srdcem ze zlata

Leonbergr
Leonbergr: uÏ jméno samo naznaãuje, s k˘m budeme mít
tu ãest. Lev v názvu je nepfiehlédnuteln .̆ A nejen tam.
Leonbergr se králi zvífiat podobá zlatou barvou a navíc
v sobû má má hodnû ze lví vzne‰enosti a dÛstojnosti. 

N

Leonbergfii jsou pfiátel‰tí a spoleãen‰tí,
málokdy vyvolávají konflikty

Navzdory své velikosti si
leonbergfii rádi hrají

Vyzafiuje z nûj 
klid a rozvaha
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Essigovi se skuteãnû podafiilo tak, jak mûl
v úmyslu, vytvofiit nové plemeno vzezfie-
ním se blíÏící lvu a vzbudit o nû patfiiãn˘
zájem. PouÏíval k tomu nejrÛznûj‰í
„reklamní" prostfiedky, jimiÏ pfiedbûhl
svou dobu: napfiíklad nechával své psy
malovat vûhlasn˘mi malífii a tisknout
jejich portréty na pohlednicích a dopisni-
cích, takÏe se stali znám˘mi nej‰ir‰í vefiej-
nosti, díky po‰tû doslova na celé svûtû.
Essig jednu dobu prodával nûkolik sto-
vek psÛ roãnû, coÏ byl poãet na tehdej‰í
dobu nevídan˘. Zvlá‰tû v˘stavnû úspû‰ní
jedinci byli nabízeni za horentní a v té
dobû nesl˘chané sumy. Vlastnit je patfiilo
k dobrému tónu. KdyÏ se podíváme do
minulosti, v okruhu milovníkÛ leonberg-
rÛ bychom na‰li celou fiadu prominentÛ:
patfiili mezi nû slavná rakouská císafiovna
Sissi, Napoleon III., Richard Wagner
a také kancléfi Bismarck, jinak znám˘ spí‰
jako vyznavaã nûmeck˘ch dog.

Úspûch se neodpou‰tí
Leonbergfii se stali skvûl˘m obchodním
artiklem. Dobfie se prodávali nejen
v Nûmecku, ale i v dal‰ích zemích.
Ov‰em Heinrich Essig byl v kynologic-
k˘ch kruzích povaÏován za osobnost
ponûkud spornou. Lidé, ktefií od nûj
mûli psy, si ho sice vût‰inou pochvalo-
vali, mnozí jeho kolegové na nûm ale
nenechali nit suchou.
Na‰li se lidé, ktefií tvrdili, Ïe v horách Ba-
denska - Würtembergska Ïili velcí dlou-

hosrstí psi uÏ celá staletí a Ïe jedinou
Essigovou zásluhou bylo, Ïe zástupce
tûchto psÛ vyhledal, shromáÏdil a dal jim
„komerãní" jméno leonbergr.
Jiní Essigovi zase vyãítali znaãnou nejed-
notnost jeho psÛ, tvrdili, Ïe "co leon-
bergr, to samostatné plemeno". K tûmto
hlasÛm se pfiipojil i autor legendárního
Svûta zvífiat Alfred Brehm. Jednu dobu
bylo plemeno leonbergr dokonce vy‰krt-
nuto z oficiálního seznamu, takÏe od
roku 1876 nesmûlo b˘t pod tímto jmé-
nem hlá‰eno na v˘stavy. Buì mohlo b˘t
vystavováno pod oznaãením „alpsk˘ pes",
nebo bylo pfiifiazováno k podobn˘m ple-
menÛm. Léta slávy vystfiídala léta úpadku.
Opravdu nechybûlo mnoho a leonbergr
jako plemeno by zmizel z povrchu zem-
ského. Na‰tûstí k tomu nedo‰lo. V roce
1895 byl ve Stuttgartu zaloÏen Inter-
nationaler Klub für Leonberger Hunde.
Dal‰í ohroÏení existence mimofiádnû vel-
kého a nákladného plemene znamenala
1. svûtová válka i následné tûÏké pováleã-
né období. Plemeno se opût podafiilo
zachránit v hodinû dvanácté díky dvorní-
mu fotografovi Stadelmannovi, jenÏ
shromáÏdil zbytky plemene a chov obno-
vil. KdyÏ pak plemeno, byÈ s dal‰ími ‰rá-
my, pfiestálo i 2. svûtovou válku, mûlo
vyhráno. 

Pohyb ano - ale s mírou
I kdyÏ prvotním impulsem pro vytvofiení
leonbergra bylo uspokojení poptávky po
velkém, impozantním, krásném psu, exte-
riérová kritéria nebyla na‰tûstí ani na
poãátku jediná. Od poãátku byl kladen
dÛraz také na povahu. JiÏ v roce 1876 psal
jist˘ Theodor Hering v ãasopise Garten-
laube: „Aãkoliv se pokládám za velkého
milovníka psÛ a rukama mi pro‰la uÏ
stovka pfiedstavitelÛ nejrÛznûj‰ích ple-

men, jednoznaãnou pfiednost dávám ple-
meni leonbergr coby nejkrásnûj‰ímu,
du‰evnû nejdokonalej‰ímu a neju‰lechti-
lej‰ímu... Jeho vûrná povaha milující dûti,
mimofiádná pfiítulnost a vÛbec skvûlé
du‰evní schopnosti tohoto plemene jsou
dostateãn˘m dÛvodem pro to vybrat si
právû leonbergra za miláãka a kamaráda."
Tato slova by dne‰ní milovníci leonberg-
rÛ jistû ochotnû podepsali. Impozantní
psí obr pozoruhodné kohoutkové v˘‰ky
se dodnes tû‰í velké popularitû. Ti, kdoÏ
ho znají, oceÀují pfiedev‰ím jeho sebevû-
domí a vyrovnanost. Zatímco v minulosti
b˘val prestiÏní záleÏitostí horních deseti
tisíc, v souãasnosti se z nûho stal oblíbe-
n˘ rodinn˘ pes. Jeho vyrovnaná povaha
jako kdyby ho pfiímo pfiedurãovala k Ïivo-
tu v rodinách s dûtmi. 
Pfiitom leonbergr zároveÀ je schopen
dobfie zastat i funkci hlídaãe a ochránce.
Je pravda, Ïe pro to nemusí mnoho udû-

lat. Vût‰inou uÏ sám jeho impozantní
zjev, kter˘ jen zfiídkakdy musí zdÛraznit
hlubok˘m ‰tûkotem, plnû postaãí k to-
mu, aby se zlodûji domu i zahradû oblou-
kem vyhnuli. 
S leonbergrem se ãasto setkáváme na
venkovsk˘ch usedlostech nebo u domÛ
s velk˘mi pozemky. Tam mu je dobfie,
protoÏe to je pes, jenÏ kolem sebe potfie-

Leonbergfii jako mimofiádnû velcí 
psi potfiebují dÛslednou v˘chovu
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Je to velk˘,
impozantní,
krásn˘ pes
s del‰í srstí

Standard krátce
FCI âÍSLO: 145 
ZEMù PÒVODU: Nûmecko
POUÎITÍ: Rodinn ,̆
doprovodn˘ a hlídací pes
CELKOV¯ VZHLED: Mimofiádnû 
velk ,̆ siln ,̆ svalnat ,̆ pfiesto v‰ak
elegantní pes. Vyznaãuje se
harmonickou tûlesnou stavbou
a sebevûdom˘m klidem. 
POVAHA: Ani bojácná, ani agresivní,
pfiátelská k dûtem, poslu‰ná,
nebojácná, sebejistá, vyrovnaná,
stfiední temperament, necitliv˘ 
vÛãi hluku, uãenliv˘
VELIKOST: Psi v kohoutku 
72 aÏ 80 cm (doporuãen˘ prÛmûr 
75 cm), feny 65 aÏ 75 cm
(doporuãen˘ prÛmûr 70 cm)
SRST: Stfiednû mûkká aÏ hrubá,
dostateãnû dlouhá, pfiiléhající, 
nedûlí se po pû‰inkách
ZBARVENÍ: Lví, ãervené,
ãervenohnûdé, pískové 
a v‰echny kombinace tûchto
barev, vÏdy s ãernou maskou
INFO: Moravskoslezsk˘ klub 
chovatelÛ a pfiátel leonbergerÛ,
ww.leonbergerclub.info
Klub chovatelÛ leonbergerÛ
www.leonberger. cz
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buje prostor. Ale pozor: kdyÏ je leonbergr
nucen trávit svÛj ãas o samotû v kotci
nebo na zahradû, trpí a nevyvíjí se. 
Také to neznamená, Ïe by tento „medví-
dek" nepotfieboval Ïádn˘ dal‰í pohyb.
Naopak: pravidelné procházky mu dûla-
jí dobfie fyzicky i du‰evnû a dokáÏe je
ocenit. V˘hodou je, Ïe nemusí b˘t pfie-
hnanû dlouhé. Leonbergr totiÏ má jen
stfiední potfiebu pohybu. Rozhodnû
bytostnû neprahne po rychl˘ch aktivi-
tách na cviãi‰ti agility ani netouÏí
doprovázet svého pána bûhem vedle
kola nebo po boku konû. Pobyt na
zahradû a dvû pfiibliÏnû pÛlhodinové
procházky dennû mu úplnû staãí. 
Pfiesto to není Ïádn˘ lenoch a nûkdy
dokáÏe projevit aÏ pfiekvapiv˘ tempera-
ment, zvlá‰tû kdyÏ se rozdovádí pfii hfie se
sv˘mi lidmi.

Medvídek s pevn˘mi nervy
Z leonbergra vyzafiuje klid a rozvaha. Je
to obrovsk˘ líbiv˘ „medvídek“ s nervy ze
Ïeleza, kterého hned tak nûco nerozhází.
V situacích, kdy by jiní psi propadli pa-

nice nebo nervozitû, zÛstává nad vûcí, aÈ
uÏ kolem nûho pobíhá klubko rozdová-
dûn˘ch dûtí, nebo pfiímo na nûj upadne
vrávorající batole.
Zku‰ení majitelé leonbergrÛ vÏdy zdÛ-
razÀují jejich náklonnost k dûtem.
V tomto ohledu jim moÏná pomáhá i tra-
dovaná necitlivost vÛãi hluku. A také
jejich vyrovnaná povaha a ochota podfií-
dit se. CoÏ pfiirozenû neznamená, Ïe by
pfii kontaktu s dûtmi nebyla namístû opa-
trnost. Ani ten nejvût‰í psí dobrák nesmí

b˘t v tomto smûru pfietûÏován. Proto
i leonbergfii musí mít moÏnost stáhnout
se nûkam do ústraní, kdyÏ toho je na nû
moc. A malé dûti s nimi zásadnû nepone-
cháváme o samotû!
Sepûtí s rodinou, aÈ uÏ jsou v ní dûti,
nebo ne, je pro leonbergra vÛbec mimo-
fiádnû dÛleÏité. DokáÏe si vychutnat kaÏ-
dou pozornost, aÈ uÏ jde o pohlazení,
hru, nebo citlivé vykartáãování, protoÏe
hust˘ koÏich nûjakou, i kdyÏ ne pfiíli‰ vel-
kou, péãi pfiece jen vyÏaduje. Jeho stfiednû
mûkká nebo hrub‰í srst je pomûrnû dlou-
há a hustá a Ïádá si dobr˘ kartáã
Vzhledem ke sv˘m rozmûrÛm je leon-
bergr pomûrnû nároãn˘ také na potravu.
MilovníkÛm plemen to v‰ak zjevnû ani
v nejmen‰ím nevadí. VÏdyÈ jinak by nedo-
kázalo pfieÏívat déle neÏ 160 let!

Od pohledu sympaÈák
Leonbergr má schopnost budit v lidech
sympatie. Aãkoliv jeho drÏení uÏ dávno
není vysoce módní záleÏitostí a na spole-
ãenské prestiÏi také nikomu nedodá,
chov plemene je dnes roz‰ífien prakticky
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Lev se srdcem ze zlata

Leonbergr by mûl mít pfiístup do 
bytu, aby mohl b˘t se sv˘mi lidmi

Zlatá barva
leonbergra
má
pfiipomínat
lva. Patrné 
je to zvlá‰tû
na slunci.
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po celém svûtû. Nad‰ené pfiíznivce a cho-
vatele leonbergrÛ dnes nenajdeme jen
v Evropû vãetnû na‰í republiky, mnoho
jich Ïije také v USA.
Tito aÏ 80 centimetrÛ vysocí psi jsou zná-
mi tím, Ïe se dokáÏou bez problémÛ pfii-
zpÛsobit Ïivotnímu stylu své rodiny.
Pocházejí-li od seriózního chovatele
a jsou-li dobfie vychováni, jejich rozmûry
vlastnû nikomu nevadí. V podstatû je lze
bez problémÛ brát témûfi v‰ude s sebou.
A reakce vefiejnosti b˘vá vût‰inou pozitiv-
ní. Samozfiejmû existují lidé, ktefií na vel-
ké psy pohlíÏejí s nedÛvûrou. Ale i ti se

vût‰inou dají pfiesvûdãit suverénním kli-
dem a vyrovnaností leonbergra. 

K ãemu se hodí 
V‰ude, kde je chován, je leonbergr cenûn
pfiedev‰ím jako rodinn˘ pes. ZároveÀ
b˘vá pokládán také za spolehlivého prÛ-
vodce a hlídaãe.
Leonbergr v sobû ale skr˘vá mnohem víc,
jen o tom málokdo ví. Není to sice kla-
sick˘ sportovní pes, ale má potenciál kva-
litního záchranáfie. Horskou sluÏbou
v Nûmecku i v Rakousku je pr˘ s úspû-
chem vyuÏíván jako lavinov˘ pes. Má

také velmi rád vodu a uplatÀuje se jako
vodní záchranáfi. V˘bornû a jistû plave,
takÏe mu neãiní sebemen‰í problém
dotáhnout ke bfiehu tfieba i mal˘ ãlun.
Klidní trpûliví leonbergfii se dobfie uplat-
Àují i jako canisterapeutiãtí psi. V pod-
statû záleÏí jen na majiteli, jak˘m smû-
rem svého psa povede: zda se spokojí
s tím, Ïe mu bude dûlat spoleãnost a do-
dávat mu pocit bezpeãí, nebo zda se
bude snaÏit dostat z nûho maximum 
- tfieba i ve prospûch ostatních. 

Bez v˘chovy to nejde
Leonbergr je pes s velk˘m srdcem, kam se
toho vejde hodnû. Nejen Ïe boufilivou lás-
kou zahrnuje svou lidskou smeãku, vût‰i-
na leonbergrÛ má ráda lidi obecnû.
Nad‰enû jako staré známé pfiivítají i ná-
v‰tûvy, které pfiicházejí jednou do roka,
pranic jim nevadí zamûstnanci po‰ty ani
fiemeslníci. Jsou tak vstfiícní, Ïe se jim
navzdory respekt budícím rozmûrÛm dafií
nacházet nové pfiátele v‰ude, kde se ocit-
nou. Je ov‰em na páníãkovi, aby dokázal
obrovskou, byÈ pozitivní energii leonber-
gra dostat do patfiiãn˘ch mezí. Jistû ani
jemu nebude vÏdy milé, kdyÏ ho po
návratu bude doma vítat kolos, jenÏ pro-
ti nûmu ve svatém nad‰ení vrhne ve‰ke-
rou svou nemalou tûlesnou hmotnost. 
Raná socializace a láskyplná, pfiitom
v‰ak dÛsledná v˘chova jsou u tohoto
plemene absolutní nezbytností. Leon-
bergfii totiÏ mívají svoji hlavu a mohou
b˘t i tvrdohlaví. Jistû chápete, Ïe pot˘kat
se s takov˘m tûÏkotonáÏním tvrdohlav-
cem dennû po dobu deseti let není Ïád-
ná zvlá‰tní zábava. Zabránit tomu mÛÏe
jen vãasná v˘chova. 
Pokud leonbergrovi vytvofiíte vhodné
Ïivotní podmínky, rozvine se u nûj pfií-
jemná povaha a ve‰keré v˘‰e popsané
kvality, jeÏ umoÏnily jeho dosavadní
úspû‰nou, uÏ 160 let dlouhou existenci.

Nikdo není bez chyby
Ale nikdo nejsme bez chybiãky - a své sla-
biny mají i leonbergfii. Málokdy vynikají
velkou poslu‰ností a mívají sklon k poho-
dlnosti. Majitelé by to rozhodnû nemûli
podporovat, mûli by se sv˘m psem vyrá-
Ïet ven za kaÏdého poãasí a snaÏit se pod-
pofiit jeho du‰evní rozvoj. Tento pes
v sobû skr˘vá velk˘ potenciál,  jenÏ se
v‰ak uplatní pouze tehdy, kdyÏ ho jeho
majitel bude aktivnû podporovat. 
K nev˘hodám patfií i pomûrnû krátká prÛ-
mûrná délka Ïivota, která se pohybuje jen
kolem 8 aÏ 10 let. To v‰ak není specialita
leonbergrÛ. jedná se o problém v‰ech
obfiích plemen. 

Gabriela Metzová a les
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Leonbergr je
pes stfiedního
temperamentu
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