
noho psÛ s tzv. problémov˘m
chováním jsou  zvífiata bez prÛ-
kazu pÛvodu. Vût‰inou se pfii

tom nejedná o typické vofií‰ky, ale ãastû-
ji o pfiíslu‰níky rÛzn˘ch plemen, ov‰em
bez prÛkazu pÛvodu. 
To, Ïe se tito jedinci li‰í od jedincÛ s prÛ-
kazem pÛvodu v exteriéru,  laik vût‰inou
ani nepozná a je nad‰en v˘hodnou kou-
pí zvífiete. VÏdyÈ v˘stavy je nijak nelákají
a nov˘ pejsek vypadá skoro jako v atlasu!
BohuÏel dovnitfi mu nevidí. Povahy mno-
ha tûchto zvífiat b˘vají velmi nevydafiené. 

CHOVATELÉ A MNOÎITELÉ
Chovatel, od kterého si chceme koupit
psa,  by pfiedev‰ím mûl b˘t ãlovûk zapá-
len˘ pro ,,své“ plemeno a chovat ãisto-
krevné jedince s prÛkazem pÛvodu.
Chovatelé kaÏdého plemene psÛ mají
svÛj mal˘ uzavfien˘ svût. Dobrovolnû  se
sdruÏují v klubech, dobrovolnû platí roã-

ní ãlenské pfiíspûvky, povinnû investují
do zdravotních vy‰etfiení sv˘ch psÛ, jez-
dí na v˘stavy, jsou v kontaktu s dal‰ími
chovateli a snaÏí se o to, aby jejich
odchov daného plemene byl natolik kva-
litní, Ïe získají pro svá ‰tûÀata prÛkaz
pÛvodu. Samozfiejmû by pro nû bylo jed-
nodu‰‰í nakr˘t svou fenku pfiíleÏitost-
n˘m psem v ulici, ale protoÏe jsou to
slu‰ní lidé a jde jim o blaho plemene,
neudûlají to. Radûji budou svádût své
malé boje mezi ostatními chovateli
o nejlep‰í odchov psÛ s prÛkazem pÛvo-
du. V nûkter˘ch klubech je i velká fievni-
vost a konkurenãní boj, ne vÏdy vyjdou
nadûjn˘m mlad˘m psÛm v‰echny vysnû-
né v˘sledky na v˘bornou, a tak kaÏd˘
chovatel zaÏívá i neúspûchy. Pfiesto cho-
vá dál,  jezdí se sv˘mi psy pfiedvádût je
na akce, je na své odchovy py‰n˘ a Ïije
jimi vût‰inou i s celou rodinou. I u nás
se najdou chovatelé, ktefií svému koníã-

ku zcela propadli a chovatelství se stalo
doslova jejich zamûstnáním - starají se
o své psy a odchovy dnem i nocí. Proto
i ve velk˘ch chovatelsk˘ch stanicích
najdeme velmi nadûjná a perfektnû soci-
alizovaná ‰tûÀata, protoÏe jsou dennû
opeãovávána zku‰en˘mi lidmi, ktefií se
nezab˘vají niãím jin˘m neÏ chovem psÛ. 
Vût‰ina nad‰en˘ch chovatelÛ navíc tráví
veãery u poãítaãe a udrÏuje ãil˘ kontakt
se zahraniãím, aby mûli maximum no-
v˘ch informací a novou krev v podobû
importÛ. Neváhají investovat ãástky, nad
kter˘mi by se bûÏnému zájemci o ‰tûnû
daného plemene zatoãila hlava. Takov˘
chovatel vám urãitû nabídne prodejní
smlouvu na ‰tûnû a moÏná budete pfie-
kvapeni, Ïe jedním z bodÛ bude pfied-
kupní právo na ‰tûnû v pfiípadû, Ïe byste
se jednou chtûli psíka zbavit prodejem.
Zato chovatele, kter˘ chová více psÛ bez
prÛkazu pÛvodu, lze obvykle zafiadit do
kategorie „mnoÏitel“. Rád inzeruje zvlá‰-
tû v Annonci (inzerce je tam zdarma), rád
nabízí ‰tûÀata levnû, malé psy má nezfiíd-
ka v králíkárnû i se ‰tûÀátky, velké psy na
‰pinavém dvofie mezi haraburdím a us-
kladnûn˘m materiálem. Svou chovatel-
skou základnu vám obvykle neukáÏe,
protoÏe vût‰ina mnoÏitelÛ ví, Ïe organi-
zace ochráncÛ zvífiat by nebyly jejich
poãínáním nad‰eny, a rovnûÏ tu‰í, Ïe
potenciální zájemci by mohli ochránce
zvífiat pfiivolat mobilem ihned po spatfie-
ní jejich chovatelského zázemí. Tito psi
ãasto neznají hraãky, nevûdí, co to je vak-
cinace ani odãervovací pfiípravky, nikdy
neochutnali kvalitní krmivo,  nepoznali
láskyplnû hladící ruku ãlovûka. Jejich
jedinou devizou je, Ïe jsou to  „levná ‰tû-
Àata“, pro nûÏ se nov˘ majitel ãasto ani
nemusí obtûÏovat jezdit, protoÏe mu je
„chovatel“ ochotnû pfiiveze k nejbliÏ‰í
pumpû. Je tfieba si uvûdomit, Ïe tito lidé
budou mnoÏit psy a prodávat levná ‰tû-
Àata tak dlouho, dokud o nû bude zájem!

V¯BùR PLEMENE: 
ATLAS NESTAâÍ
Je mi celkem jasné, Ïe mezi plemeny
máte své favority a do v˘bûru si nechcete
nechat pfiíli‰ mluvit. Pfiesto nemohu
jinak neÏ vám doporuãit, abyste povaho-
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Dvakrát měř, jednou řež!

M

Správn˘m pfiístupem k v˘cviku a v˘chovû psa mÛÏeme chování psa
v˘raznû ovlivnit. Ne kaÏd˘ si v‰ak uvûdomuje, Ïe neménû dÛleÏit˘ je
správn˘ v˘bûr psa. Rozhodnû tady platí: dvakrát mûfi, jednou fieÏ.

Dobr˘ 
chovatel
dokáÏe
jednotlivá
‰tûÀata pfiesnû
charakterizovat
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vé vlastnosti vybraného plemene konzul-
tovali s nûkolika chovateli tfieba telefo-
nicky alespoÀ z pohodlí domova, kdyÏ uÏ
se vám nebude chtít objíÏdût osobnû více
chovatelsk˘ch stanic nebo v˘stavy psÛ,
coÏ by bylo nejvhodnûj‰í. Urãitû se
i pobavíte, protoÏe vyprávûní jednotli-
v˘ch chovatelÛ o povaze a schopnostech
vámi zvoleného plemene budou nûkdy
velmi odli‰ná. Vybírat psa jen podle atla-
su plemen není moc dobr˘ nápad.

V¯BùR ·TùNùTE ANEB 
KRÁSA NENÍ V·ECHNO
Je dobré vûdût, Ïe vhodn˘m v˘bûrem pej-
ska se mÛÏete vyvarovat jeho pozdûj‰ího
problémového chování. KaÏdé ‰tûÀátko
dostane do vínku urãité vlohy, které
mÛÏeme potlaãit nebo rozvíjet, a sv˘m
pfiístupem mÛÏeme ãásteãnû ovlivnit
chování psa. Je mylné se domnívat, Ïe
kaÏdé ‰tûÀátko se narodí vyrovnané
v povaze. Na svût pfiicházejí i ‰tûÀata
submisivní, bázlivûj‰í, ménû odváÏná,
nezávislá, kousavûj‰í, dravûj‰í, s majet-
nick˘mi sklony. To mnoho lidí netu‰í
a nûktefií chovatelé toho vyuÏívají - pfii
v˘bûru ‰tûÀátka vám fieknou, Ïe jsou
v‰echna stejná, aniÏ by upozornili na
rozdíly v povaze jednotliv˘ch ‰tûÀátek
a vybrali takového majitele, ke kterému
se dan˘ pes  hodí.
V˘bûr pejska by mûl b˘t událostí, na kte-
rou si udûláte ãas, nebo si najdete zku‰e-
né seriózní chovatele, ktefií budou mít
o svém odchovu pfiehled a poradí vám
vhodné ‰tûnû, pfiiãemÏ pro nû nebude
problém jednotlivá ‰tûÀátka pfiesnû cha-
rakterizovat. Stejné je to ale i s námi lid-
mi, kaÏd˘ z nás je originál s jinou pova-
hou. Pokud se nebudete stydût fiíci
chovateli nûco o sobû, snáze vám vybere
vhodné ‰tûnû, abyste k sobû ladili.
Pfii v˘bûru ‰tûÀátka by vám mohl pomo-
ci i velmi jednoduch˘ orientaãní test:
1. Dfiepnûte si na zem a lákejte ‰tûÀata
k sobû.
2. Zkuste zatleskat.
3. PodrÏte ‰tûÀátko v náruãí.
Sledujte, které ‰tûnû k vám jde opatrnû,
které vÛbec a které se k vám rychle pfii-
Ïene. Pfii tleskání sledujte, jestli se zmû-
nila reakce: které utíká pryã, které se
vylekalo a stáhlo ocásek, které ‰tûká:
nebo vás snad nûkteré olizuje, má sna-

hu vymanit se z náruãí, poãuralo se,
neh˘be se, je ãilé aÏ moc? Podle reakce
pejskÛ si mÛÏete udûlat pfiedstavu
o tom, s jak˘mi vlastnostmi pfii‰lo ‰tû-
Àátko na svût. Existují samozfiejmû i tes-
ty povahy ‰tûÀátek s dvaceti situacemi
a pfiesn˘mi vyhodnoceními, které si
mÛÏete zapisovat do tabulky, ale pfied-
pokládám, Ïe chovatele nechcete vystra-
‰it a i v˘‰e uveden˘ jednoduch˘ testík
vám mÛÏe pomoci se dostateãnû se zori-
entovat. Pokud usoudíte, Ïe povaha ‰tû-
Àátka, které se vám exteriérovû líbí,
neladí s va‰í povahou, rozhodnû si tako-
vé ‰tûnû nevybírejte! Krása opravdu
není v‰echno!.

NA NIC NEâEKEJTE!
·tûnû musíte vychovávat od chvíle, kdy
podepí‰ete kupní smlouvu a stanete se
jeho majitelem. Na nic neãekejte! Fenka
tuto práci dûlala nûkolik t˘dnÛ, a pokud
byla dobrou psí mámou, odvedla uÏ za
vás pûkn˘ kus práce, ve které byste mûli
pokraãovat. Va‰e ‰tûnû se narodilo s in-
stinktem pfieÏít a respektovat vÛdce
smeãky. Tím byste mûli b˘t vy. To, Ïe je
‰tûÀátko malinké, roztomilé a krásnû na
vás kouká, je bonus, aby vás celá v˘chova
bavila. Vychovávat znamená b˘t laskav˘,
ale zároveÀ dohlíÏet na to, aby ‰tûnû
dodrÏovalo urãitá pravidla. Mnoho lidí si
v˘chovu zamûÀuje s nûãím odpudiv˘m
a tvrdí, Ïe na ni „nemají povahu“ nebo
„srdce“, protoÏe ‰tûÀátku nechtûjí ubli-
Ïovat. Vût‰ina lidí, ktefií za mnou pfiichá-

zejí s tzv. problémov˘mi psy, se svûfiuje,
Ïe „nemûli to srdce“ svého psa nûjak
omezovat, mohl si dûlat, co chtûl, kdy
chtûl, jak chtûl -  zkrátka mûl svobodu...
Pokud  v‰ak chcete mít fajn psa s nor-
málním chováním,  prostû MUSÍTE pfie-
vzít v˘chovu ‰tûÀátka do sv˘ch rukou!
Jiné cesty není.

MATE¤SKÁ V¯CHOVA
Fenky, na rozdíl od nás, mají na v˘chovu
sv˘ch ‰tûÀátek spoustu ãasu. VÏdyÈ s ni-
mi tráví celé dny a noci. PfiestoÏe
i jednotlivá plemena a chovné fenky mají
svou povahu, základní rysy v˘chovy jsou
podobné. Od urãitého vûku jsou ‰tûÀata
usmûrÀována, fena pfiestává jen trpûlivû
pfiihlíÏet, ale dává v pfiípadû neÏádoucího
chování potomka najevo svou nelibost.
Tak ‰tûnû pfiesnû pozná, co smí a co ne.
âím jsou ‰tûÀata star‰í, tím více se fenka
vûnuje jejich v˘chovû a ona jsou vedena
tak, aby z nich byli správní psi, ktefií
respektují urãitá pravidla. Fenky nemají
problémy potrestat své potomky v pfiípa-
dû, Ïe chování ‰tûÀátek není v souladu
se psími pravidly.

SOCIALIZACE
Vyrovnané ‰tûnû nemá potíÏe se sociali-
zací, bere nové vûci s pfiehledem. Mûli
bychom svá malá ‰tûÀátka seznamovat
s dûním ve svûtû, s lidmi, s rÛzn˘mi situ-
acemi, a tak v nich pûstovat zdravé sebe-
vûdomí a nebojácnost. MÛÏeme ovlivnit
i bázlivost, se kterou se ‰tûnû narodilo:
ãím více situací takové ‰tûnû absolvuje
do 16. t˘dne svého vûku, tím vût‰í bude
‰ance, Ïe jeho chování k okolnímu svûtu
bude beze strachu.

KDY P¤ICHÁZÍ PUBERTA?
U fenek pfiichází puberta  kolem prvního
hárání, u pejskÛ v dobû, kdy zaãne pravi-
delnû zvedat nohu pfii moãení. Tvrdit, Ïe
ná‰ dvoulet˘ pes, kter˘ nepfiibûhne na
zavolání, rve se na kaÏdém rohu a kous-
ne nás do ruky, kdyÏ mu chceme vytáh-
nout klí‰tû, je v pubertû, je tedy nesmysl.
Urãitû je lep‰í mít tro‰ku pfiehled o tom,
dokdy je na‰e ‰tûÀátko je‰tû ‰tûÀátkem
a odkdy psím dorostencem, abychom
jeho v˘chovu vedli s ohledem na jeho
v˘voj správnû.

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz
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„Pokud povaha
štěňátka, které

se vám líbí,
neladí s vaší

povahou,
rozhodně 

si ho
nevybírejte!“
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