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Opatrně Než si začnete

Tatínek by měl radost,
že je český teriér oblíbený

s frisbee házet, pořiďte si
bezpečný typ. Správný
disk se dá ohnout, aniž by
praskl.
Foto: Profimedia.cz

Českého teriéra a českého strakatého psa vyšlechtil po válce nadšený kynolog František Horák. V
chovu českých teriérů dnes pokračuje i jeho dcera Jitka Paulínová, která je zároveň poradkyní
chovu. Dnes už má jen čtyři psy.
„Byly však doby, kdy jsem jich
měla doma pětadvacet,“ říká.
Co myslíte, měl by váš otec
František Horák radost, že pokračujete v jeho práci?
Měl by obrovskou radost. Dělám
to celý život, začínala jsem s ním,
hodně jsem se od něj naučila,
byli jsme na sebe hodně fixovaní.
A co vaše děti? Pokračují
v tom také?
Moje děti mi rády pomohou,
ale vidí, kolik je s chovem spojené práce... Že třeba na dovolenou můžete rovnou zapomenout, a tak se jim do samostatného chovu zatím nechce.

Procházka nestačí? Zkuste
štafetu, frisbee či agility
Sportování se psy je
zábava vhodná pro
všechna plemena,

cvičit může
i voříšek. Soutěží

se i na mezinárodní
úrovni.

R

áno kolečko kolem paneláku, odpoledne psa vyvenčí děti, až se vrátí ze školy,
a večer ještě jedna čůrací
procházka těsně před spaním… Vašemu psovi by však nejspíš prospělo
pohybu mnohem víc. Ostatně, i nejednomu psímu majiteli…
Možností, jak sportovat se psy, je
spousta. Kdo se rozhodne, že ho
sport se psem moc baví, může skládat různé typy zkoušek a vozit medaile z mezinárodních klání. Tady
však už bývá potřeba „papírový“ původ psa.

nejrychleji překonával. Agility je velmi dostupný sport – většinu překážek si vyzkoušíte právě na cvičišti,
tunel, skočku a slalom mají všude.
Jen pozor při cvičení se štěňaty.
„Není vhodné štěňata vystavovat
skákání, chůzi do schodů, extrémně dlouhým procházkám nebo
běhu například u kola, protože
kostra ještě není plně vyvinutá,“
upozorňuje veterinářka Lea Pletichová-Wildnerová.
www.kacr.cz

se tímto sportem nerozvíjejí lovecké pudy, nechtějí, aby pes pronásledoval zvěř. Anna Holubová z
Czech Coursing Clubu to vyvrací:
„Coursing vznik loveckého pudu
nepodporuje – zvířata jsou chytřejší, než si mnohdy myslíme, a moc
dobře umí rozlišit střapec od živého zajíce. Znám psy, kteří loví střapec a zvířata ne, znám i psy, kteří
to mají naopak.“
www.coursingcz.info

Nebojte se coursingu

Jde vlastně o psí štafetu. Psovod vypustí psa, ten překoná několik skokových překážek, naskočí na desku flyballového boxu, tím se vystřelí míček, pes ho chytne a donese
na start majiteli. V tu chvíli vyráží
na dráhu další psí člen týmu… Většinou se pořádá jako závody trojaž čtyřčlenných družstev.
www.flyball.cz

Trávou se plazí igelitový střapec a
pes ho pronásleduje. To je podstata coursingu. Střapec je na lanku,
dráha je lehce klikatá a pohyb obstarává naviják. Majitel psa jen vypustí, sám běžet nemusí, snad jen
v prvopočátcích vybíhá spolu se
psem, aby pochopil, oč jde.
Coursing není tak dostupný
jako třeba agility, když se vám ale
poštěstí a někde poblíž se pořádá
rekreační běh, jděte to se svým
psem vyzkoušet. Jeden běh obvykle stojí 40 až 80 korun.
Majitelé psů mívají obavu, zda

Flyball je týmový sport

Dog frisbee jen s dobrým diskem
S létacím talířem jste si už určitě
někdy v životě hráli. A vyzkoušet
to můžete i se psem. Kdybyste
měli vážné sportovní ambice, mů-

I cvičák je sport

Vychovaný by měl být každý pes, dokonce i malý, a to přitom jeho majitel nemusí mít ambice stát se přeborníkem takzvané sportovní kynologie. Cvičák byste si měli důkladně
vybrat – dejte na radu spřátelených
pejskařů, jděte se nezávazně na nějakou hodinu podívat, pak se teprve
rozhodněte.
Způsob výcviku by měl odpovídat vaší povaze – dnes se propaguje
pozitivní motivace, kdy pes udělá
vše s nadšením, protože se těší na
dobrotu ve vaší ruce. Najdou se
však i cvičáky, kde uslyšíte místo pochvaly pouze odměřené povely.
Zvláštní formou výcviku je takzvaná
obedience, kde jsou pravidla o trochu jiná než u sportovní kynologie.
Velký důraz se klade na spolupráci
člověka a psa a na radostný a přitom velmi přesný projev psa.
Ceny jsou rozdílné – na komerčních cvičácích pořídíte 10 výcvikových hodin za 1 000 až 2 000 korun,
v místní kynologické organizaci vás
členství vyjde levněji, ale očekává se
pravidelná aktivita včetně brigád.

žete hrát podle soutěžních pravidel. Těch je hned několik od volného stylu, který má za úkol předvést
během dvou minut co nejvíc různého házení a chytání disku, až třeba po hod na přesnost, kdy psovod musí létající talíř dobře namířit do terče namalovaného na
zemi a pes ho tam musí chytit.
„Než si začnete s frisbee házet,
pořiďte si bezpečný typ – reklamní
disky, dokonce i ty, které rozdávají
jako dárky výrobci psích krmiv, se
štěpí při stisku čelistí na ostré
úlomky a psovi by mohly ublížit.
Správný disk se dá ohnout – nepraskne,“ doporučuje Jakub Štýbr
z DiscDog klubu ČR a šéfredaktor
časopisu Psí sporty.
www.discdog.cz

Pro vytrvalce se hodí
dogtrekking
Procházka se psem v terénu není
pro většinu pejskařů problém.
Kdo to však chce brát sportovně,
měl by počítat s tím, že dogtrekkingové pochody mají minimálně
80 kilometrů. A taky s tím, že pes
při nich nechodí „na volno“, ale je
buď na vodítku, ať už drženém v
ruce, či na bederním pásu. Pokud
se rozhodnete věnovat caniscrossu, ujdete méně kilometrů, zato
vyzkoušíte obtížnější terén…
www.dogtrekking.info

Vyzvěte psa k tanci
Drobné triky, kterým se pes rád a
ochotně učí, spojíte do sestavy a
alespoň přibližně sladíte s hudbou. Součástí dogdancingu mohou být couvání, otočky, slalom
mezi nohama, panáčkování, podávání packy… Výhodou je, že cvičit
můžete i doma, když se v dešti nechce na velkou vycházku. Když
vám to půjde, můžete udělat
zkoušky, připravit kostým a vydat
se třeba na mezinárodní soutěž.
www.dogdancing.cz

Co to vlastně znamená, být poradkyní chovu českého teriéra?
Poradce musí být obeznámen s
problematikou plemene a umět
poradit majitelům a chovatelům s chovem českého teriéra.
Zní to jednoduše, ale je to docela dost práce.
Jak pana Horáka napadlo zkřížit skotského a sealyham teriéra. Proč si vybral právě tyto
dva teriéry?
Napadlo ho to už před válkou,
chtěl vyšlechtit plemeno vhodné k mysliveckým účelům. Sám
choval skotské teriéry a jeho kamarád sealyham teriéry. Obě
plemena mají pro myslivost své
plusy a minusy. A tak chtěl jejich zkřížením vyšlechtit nové
plemeno vhodné pro tyto účely.
Tento záměr mohl zrealizovat
až po druhé světové válce v roce
1948, ale již bez svého kamaráda.
Čím je tedy český teriér odlišný od ostatních teriérů?
Svou rezervovanou povahou
vůči cizím lidem. Plusem také
je, že je při správném vedení lehce zvladatelný.
Jak jsou čeští teriéři oblíbení
v Česku? A kolik jich u nás je?
Na to, že to je naše národní plemeno a pejsek s příjemnou povahou, který nelíná, není mezi
širokou veřejností moc známý.
V posledních letech jeho popularita stoupá a já doufám, že v
budoucnu se ještě zvýší, neboť
si to opravdu zaslouží.
Jak je tomu v zahraničí? Jsou
čeští teriéři oblíbení? Kde všude je lze potkat?
Setkáte se s nimi na nejrůznějších místech ve světě. Nejoblíbenější jsou však v Evropě. Například v Německu, Nizozemsku či
ve Velké Británii se chovají už
přes čtyřicet let. Chovatelské kluby českého teriéra jsou i v mnoha dalších zemích. Potkat je můžete i třeba v Austrálii, Brazílii, Ja-

ponsku, Kanadě, Spojených státech nebo v Mexiku. Zajímavostí
je, že na ně můžete narazit třeba
i v Portoriku či v Izraeli.
Jak to bylo s českým teriérem
do roku 1989. Nebylo pro pejska nevýhodou to, že byly zavřené hranice?
Samozřejmě bylo. Naši majitelé
a chovatelé se nemohli prezentovat na zahraničních výstavách
pořádaných v západních zemích. Když se ovšem někomu ze
zahraničí český teriér líbil, měl o
něj zájem, prostě si pro něj do
Československa zajel. I když to
bylo samozřejmě složitější.
Co je pravdy na tom, že čeští
teriéři mají obrovský apetit?
Tak to bohužel pravda je. Snědí,
na co přijdou. Znám i takové,
kteří spořádají česnek či cibuli,
ale mají rádi i citrusy.
Další z plemen, která vyšlechtil váš otec, je český strakatý
pes. V tomto případě si vybral
křížence šedé feny a tříbarevného psa. Proč právě tyto dva
psy?
Po druhé světové válce otec pracoval jako zoolog v Fyziologickém ústavu, kde využívali psy
pro lékařské výzkumy. Problémem bylo, že většinou šlo o psy
z ulice, u kterých nikdo neznal
jejich původ. Pro úspěšný lékařský výzkum však bylo třeba znát
genetické základy jedinců, a tak
zkřížil dva ústavní psy a vznikl
Horákův laboratorní pes, od
roku 1981 známý jako český
strakatý pes.
Jací jsou čeští strakáči?
Jsou přítulní, akční, vhodní spíše pro mladé lidi, kterým nebude vadit, že se s nimi musí chodit na dlouhé procházky. Jejich
obliba v posledních letech roste.
Dají se vidět i v zahraničí?
Toto plemeno není uznané Mezinárodní kynologickou federací, je naším národním plemenem a na své uznání ještě čeká.
Jak moc jsou v zahraničí zastoupeni, bohužel nevím.
Nezkoušel tatínek zkřížit ještě
nějaká další plemena?
Ne, ale spolupracoval i s chovateli jiných plemen. Jako příklad
mohu uvést plemeno pražský
krysařík, československý vlčák a
jiná. O své vědomosti a zkušenosti se rád podělil s ostatními
pejskaři.
Ve šlechtění se stále pokračuje.
Kam až to může jít? Některá
spojení jsou kuriózní: boxveiler
– boxer s rotvailerem... Co si o
tom myslíte?
Postupem času vznikají nová
plemena a budoucí doba ukáže,
jakým jsou pro nás přínosem. Je
jasné, že vyšlechtit nové plemeno trvá velmi dlouho, musí se to
správně vypočítat, vybrat vhodnou fenu a psa.
Michaela Bučková

Se psem na kolo i na běžky

Agility – skákání pro radost

Základem tohoto sportu je překonávání překážek na takzvaném parkúru. Skočky, probíhání tunelem, proskakování kruhem, přechod kladiny
a houpačky, slalom mezi tyčkami…
Běhá pes i člověk, ten si ještě navíc
musí pamatovat pořadí překážek a
promyšleně psa navádět, aby je co
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Se psem si můžete vyjet i na kolo.
Pro větší bezpečnost si na to pořiďte speciální vodič – díky němu pes
a) neuteče, b) nestrhne vás, když
uvidí srnu či zajíce a vyrazí za
nimi. Speciální vodič stojí od 500
do 1 000 korun. Nezapomeňte na
to, že se psem byste neměli jezdit
po veřejných komunikacích. Když
vás společná cyklistika chytne, můžete se věnovat sportu zvanému bikejöring. Obdobným způsobem
můžete vzít psa na běžky, tam
však pozor, v udržovaných stopách nebude vítaným hostem.
www.canicross.cz
Jolana Nováková

Jitka Paulínová Dcera Františka Horáka, který vyšlechtil českého
teriéra a českého strakatého psa
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