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Pejsku, ty si ale pěkně vybarvený voříšek!“ Chrupka k obdivovateli přiběhne, 
zavrtí ocáskem, dokonce se nechá i pohladit. Když zjistí, že nic dobrého 
nedostane, nenechá se už zdržovat a pokračuje dál v původní trase. Já se usměji, 
pokud možno co nejpřívětivěji, ale víc už také nereaguji. První dny kdy jsem 
měla Chrupku doma jsem vysvětlovala a vysvětlovala, že náš voříšek má průkaz 
původu a že je to plemeno, které se jmenuje Český strakatý pes. Většina lidí 
na mně koukala nechápavě, myslela si své a někteří hlasitě pochybovali: „český 
strakatý pes – takové plemeno snad ani není? Je přece český strakáč, to je králík, 
pak je ještě česká stračena, kráva, ale český strakatý pes? To jsme ještě neslyšeli.“ 
A já jsem po několika týdnech marné vysvětlování vzdala. 

Nejraději vzpomínám na příhodu ze září roku 2005. Byla jsem čerstvý 
majitel českého strakatého psa a vůbec jsem netušila, co za radosti i stras-
ti mě s tímto plemenem čeká. 

Seděli jsme v útulné hospůdce, za sebou několikakilometrový výlet 
nádhernou krajinou Vysočiny a před sebou ještě další kilometry do cíle. 
Chrupka a Dáreček leželi znaveně pod stolem a odpočívali. Odpočívali 
jsme i my a já byla ráda, že pravidelnou společnou dovolenou s kamará-
dy s  námi tráví poprvé dva psí puberťáci. Délka výletů se totiž musela 
vzhledem k jejich nedospělosti zkrátit a do plánu trasy jsme vždy zahr-
nuli pravidelné přestávky. Byly moc příjemné, většinou jsme odpočívali 
samozřejmě v hospůdce. Hospody už jsme nedělili jen na ty, kde měli 
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milou obsluhu, dobré jídlo a pivo, ale také na ty, kam jsme mohli vstoupit 
i se psy. 

V této hospodě pejsky vítali. Ještě dříve než jsme my dostali pivo, při-
nesla slečna servírka pro ně misku s vodou. Přitom se se zájmem zeptala, 
co to máme za psa. Kamarád Jirka, zvyklý být se svým štěnětem němec-
kého ovčáka všude středem pozornosti , začal ochotně odpovídat. Ale 
slečna ho zarazila: „počkejte, štěně německého ovčáka poznám, ale toho 
druhého strakatého neznám. Připomíná mi voříška Alíka, co měla moje 
babička“. Zaskočilo mě to, než jsem se ale nadechla, abych vysvětlila o 
jaké plemeno jde, Jirka mě předběhl. „To není voříšek, má průkaz půvo-
du, je to vzácné plemeno a jmenuje se Český strakatý pes.“ Jenže slečna 
se na něj  nedůvěřivě podívala. „To si děláte legraci, že jo? Neříkejte, že 
se takhle jmenuje nějaké psí plemeno !“ Otočila se k nám uraženě zády 
a odešla obsluhovat další hosty. Jirka se nevzdával, ještě na ni volal, že 
možná toto plemeno zná pod názvem Horákův laboratorní pes, ale nepo-
mohlo, nevylepšil to ani trochu. Servírka už měla jasno, pes pod stolem je 
obyčejný strakatý vořech a my si z ní děláme legraci! 

Jirka byl docela naštvaný, nechápal, já ano. Sice jsem měla Chrupku 
teprve několik měsíců, ale podobnou situaci už jsem zažila několikrát. 
Ostatně já sama jsem ještě v březnu o českém strakatém psu nevěděla 
vůbec nic, zařadila bych ho také do kategorie vesnický voříšek a podobně 
vypadajícím šprýmařům jako je Jirka, bych nevěřila ani slovo. 

Moje osobní seznámení s Českým strakatým psem byla velká, oprav-
du velká náhoda. 

V březnu roku 2005 jsme museli nechat uspat u veterináře čtyřletou, 
vážně nemocnou fenku křížence Sáru. Sára byla skvělá, když nad tím 
zpětně přemýšlím, vzrůstem, vzhledem, temperamentem i povahou byla 
skoro celý strakáč. 

Hledala jsem nového psa, který by ji byl podobný. Přibližně stejného 
vzrůstu, vhodného na dlouhé vycházky i sport a snášenlivého s ostat-
ními zvířaty. Ta poslední podmínka byla hodně důležitá. V našem pa-
nelákovém 3+1 jsme v tu dobu měli 2 kočky, zakrslého králíka Matýska, 
papouška žaka Arnošta, 3 suché a 2 mokré želvy a rotvajlerku Ariku. Ta 
sice patřila naší dceři Martině, ale obě bydlely s námi.

 Prohlížela jsem atlasy psů, hledala na internetu, až jsem náhodou 
uviděla obrázek, který mi Sáru hodně připomínal. Pod fotografi í byl ná-
pis: ČESKÝ STRAKATÝ PES. Vůbec nic mě fotografi e ani nápis neříkal. 
Takové plemeno neznám, vypadá úžasně, to je přesně to, co hledám! Pá-
trala jsem okamžitě po dalších informacích a dočetla jsem se kdy, jak a 
proč toto plemeno vzniklo.
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Historie a vznik plemene
Český strakatý pes – původním názvem Horákův laboratorní pes byl vy-
šlechtěn pracovníkem Biologického ústavu ČSAV v Praze panem Františ-
kem Horákem. Známý kynolog vyšlechtil tohoto psa k genetickým i dal-
ším pokusům. Doposud byli totiž k výzkumům používáni psi různých ras 
a povahových vlastností, což ovlivňovalo výsledky pokusů. Jeho záměrem 
bylo vytvořit jednotný ráz psa klidné mírné povahy, vysoké plodnosti, ne-
náročného na péči s vhodnou tělesnou stavbou, velikostí a srstí. 

V roce 1954 spářil František Horák dvacetipětikilovou vlkošedou fenu 
Rigu, křížence německého ovčáka s klopenýma ušima, se psem Míšou, 
foxteriérovi podobným, přibližně desetikilovým tříbarevným strakáčem 
s hrubší srstí. Z tohoto spojení se 4. srpna 1954 narodilo 9 štěňat, z nichž 
jeden pes, Míša 1 a jedna fena, Dáša 6 byli tříbarevní strakáči s tečkova-
nými bílými plochami. Tito dva sourozenci byli spolu připuštěni, pro-
tože předběžně odpovídali představám pana Horáka. Z tohoto spojení 
se v roce 1955 narodilo 9 tříbarevných, tečkovaných štěňat. Vzhledem 
k tomu, že hrubá srst je nevýhodná na údržbu, byli do chovu dále pou-
žíváni vždy partneři s krátkou patrovou srstí, tříbarevní s tečkovanými 
bílými plochami. Dáša 6 byla také spojena s krátkosrstým německým 
ohařem. Jejich potomci vnesli do chovu vlohy pro vzácnější, hnědé zbar-
vení srsti. 

 Horákův laboratorní pes byl 26 let využíván ve Fyziologickém ústa-
vu ČSAV pro účely farmakologické, ke studiu vyšší nervové činnosti, 
k chirurgickým vědeckým experimentům a transplantaci tkání. Byla na 
něm ověřena dědičnost chudozubosti a dědičnost založení strakatého 
zbarvení psa. Na základě pokusů bylo u nás i v zahraničí publikováno 
přibližně 60 vědeckých prací. 

V roce 1960 bylo plemeno pod názvem Horákův laboratorní pes zare-
gistrováno v plemenné knize Československého svazu chovatelů drob-
ného zvířectva a současně byl schválen i jeho standard. Veřejnost poprvé 
uviděla několik zástupců tohoto plemene na Celostátní výstavě služeb-
ních plemen psů v Praze v Chuchli, dne 27.8.1961. V roce 1979 požádal 
pan F. Horák ČSCH o převzetí plemene do řádné evidence a vedení cho-
vu tak, aby mohlo pokračovat mimo ČSAV. To se stalo v roce 1980, kdy 
Fyziologický ústav ČSAV neměl již zájem na použití plemene pro další 
výzkum a byl ochoten předat psy svazu chovatelů. Bohužel z původních 
téměř čtyřiceti psů se díky složitým jednáním do rukou soukromých 
chovatelů dostalo jen několik jedinců. První vrh, již pod novým názvem 
plemene – Český strakatý pes, se narodil 10.9.1981. 
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Po několika letech nadšení pro chov se bohužel přestala veřejnost 
o plemeno zajímat a českému strakatému psu hrozilo vyhynutí.

 Na počátku 90. let se podařilo najít chovatelům, milovníkům čes-
kých plemen psů, jen několik „papírových“ strakáčů a několik naleze-
ných fen bez průkazu původu. 

Díky těmto nadšencům se nakonec podařilo plemeno zachránit a 
21. března 2005 se narodila jedna fenka Českého strakatého psa i pro 
nás.

 

Povahové vlastnosti a varianty ČSP
Pes se mně líbil nejen podle obrázku, ale také podle popsaných pova-
hových vlastností. Dočetla jsem se, že je to plemeno společenské, tempe-
ramentní, přizpůsobivé, nenáročné, není agresivní, je vhodné na sport 
i na procházky. Líbilo se mi, že existuje i velký výběr podle zbarvení a 
délky srsti. ČSP může být nejen krátkosrstý, ale i dlouhosrstý a zbarvení 
může mít černé, ale i hnědé. Později jsem byla velmi důrazně poučena, 
že ty puntíky, kterým já říkám hnědé, nejsou hnědé, ale žluté a správná 
pojmenování jednotlivých variant délky a barvy srsti českého strakatého 
psa jsou tato:

ČERNOŽLUTOBÍLÁ KRÁTKOSRSTÁ
ČERNOŽLUTOBÍLÁ DLOUHOSRSTÁ
HNĚDOŽLUTOBÍLÁ KRÁTKOSRSTÁ
HNĚDOŽLUTOBÍLÁ DLOUHOSRSTÁ.

Z těchto 4 variant je nejrozšířenější barva černožlutobílá a délka srsti 
krátká. Vzácnější a méně se vyskytující u plemene je zbarvení hnědožlu-
tobílé. 

Byla jsem nadšená, toho psa prostě chci! Ještě jsem plán pořídit si čes-
kého strakatého psa musela projednat se členy rodiny. „ A co, stejně to 
bude můj pes a já se o něj budu hlavně starat“, byla jsem připravená bojo-
vat. Ale nemusela jsem, nikdo nebyl proti, můj výběr byl schválen všemi 
hlasy. 

 Už zbyla jen maličkost, vybraného pejska, vlastně fenku, sehnat. 
Začala jsem u chovatelské stanice, kde mě na webových stránkách 
upoutala fotografi e strakáče. Ale bohužel, žádná štěňata neměli a v nej-
bližší době nečekali. Dostala jsem tam odkaz na chovatelskou stani-
ci, kde se narodila štěňata nedávno a mohli by ještě mít volnou fenku. 
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Okamžitě jsem na doporučené číslo zavolala. Paní chovatelka nejprve 
odpověděla, že bohužel žádné volné štěně nemá, když jsem jí ale vy-
líčila ztrátu Sáry a že jsem se do strakáče podle obrázku zamilovala, 
řekla, ať zkusím zavolat druhý den. Jeden zájemce měl totiž záznam 
ještě v jiné chovatelské stanici a možná si vezme štěně tam. Nemohla 
jsem se dočkat druhého dne. Hned brzy ráno jsem opět pani chovatel-
ku zavolala, dodnes se divím, že přesto, že jsem ji tak časně vzbudila, 
fenku mi závazně slíbila. Ještě jsem se zeptala, zda bude fenka oprav-
du krátkosrstá, protože jsem našla obrázek i dlouhosrstého strakáče a 
raději bych štěně krátkosrsté. Odpověď mě trochu zarazila. „Vypadá, 
že bude krátkosrstá, i když otec je dlouhosrstý, ale s určitostí se to po-
zná až později“ Udiveně povídám: „ a to se smí, míchat dlouhosrstého 
s krátkosrstým?“ „No samozřejmě, to je u strakáčů možné“ odpověděla 
chovatelka. „Aha, tak mám co dohánět, než si pojedu pro štěně, musím 
si doplnit spoustu dalších informací“. Ale to už jsem si jen myslela, co 
kdyby si to ještě rozmyslela a dala štěně někomu, kdo toho ví o plemeni 
víc než já. 

 Nejraději bychom se jeli na štěně podívat hned, ale to samozřejmě 
nešlo. Bylo nám vysvětleno, že bychom stejně nic neviděli neboť jsou ště-
ňata ještě malá a teprve se budou vybarvovat. Alespoň jsme dohodli co 
nedřívější datum návštěvy. Čekání se zdálo nekonečné. A to jsem netuši-
la, jaké jsem měla neskutečné štěstí. V  době, kdy jsem českého strakatého 
psa našla a zamilovala se do něj bylo jen několik chovatelských stanic. 
Později jsem se od jiných majitelů dozvěděla o délce čekací doby na volné 
štěně českého strakatého psa. Někteří čekali na vytouženého strakáče rok 
nebo i dva. My jsme o fenku Sáru přišli v březnu a v dubnu už jsme měli 
zamluvené štěně. 

Výbava a příprava na příchod štěněte
Český strakatý pes neměl být náš první pes v rodině, ale jako na prvního 
jsme se nadšeně a důkladně připravovali. Nejprve jsme pořídili výbavu: 

pelíšek – zavrhli jsme proutěný, ten by štěně určitě rozkousalo, kou-
pili jsme plastový, omyvatelný a do něj látkový. Půjde dobře vyprat a 
případně může se štěnětem cestovat na víkendy a dovolenou. 

 Misku na vodu, misku na žrádlo. Hračky, zvlášť podrobně jsem si 
v prodejně zjišťovala, které jsou odolné proti rozkousání, zničení a pří-
padnému spolknutí. Až časem jsem zjistila, že takové hračky pro straká-
če neexistují. 
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Obojek, přepínací vodítko, natahovací vodítko tzv. fl exi, stopovací 
šňůru. 

Zásobu hadrů a papírových utěrek na loužičky.
Mimo výbavy bylo důležité předem zajistit pro malé štěně i bezpečné 

prostředí. Po dobu naší nepřítomnosti doma jsme nechávali Sáru i Ari-
ku v předsíni. Bude tam i malé štěně. Všechny boty musely do botníku, 
zámky na skříních prošly kontrolou, zda dobře zamykají, odstranili jsme 
prodlužovačky a květináče s kytkami, kočičí kakáč putoval nahoru na 
botník. Dobře jsem věděla, jakou lahůdkou jsou pro dospělé psy kočičin-
ce. Malé štěně určitě bude mít stejné chutě. Králíka Matýska i s klecí jsme 
odstěhovali do dětského pokojíčku. Zakoupila jsem pro jistotu i kovovou 
ohrádku pro psy. Možná se hodí k oddělení štěněte od Ariky a ostatního 
prostoru předsíně když nebudeme doma. 

Úpravy jsme museli udělat také na chalupě a na zahradě. Plánovala 
jsem strávit tam se štěnětem 14 denní „mateřskou dovolenou“ . Mužská 
část rodiny dostala za úkol postavit zábrany k potůčkům, aby do nich 
štěně nespadlo. Jen odstranit z místností vše, co by mohlo štěně rozkou-
sat a sníst byla docela nadlidská práce. 

Výběr štěněte
V druhé polovině dubna jsme se konečně mohli jet do chovatelské 
stanice Libachar na štěňata podívat. Výletu se zúčastnili téměř všichni 
členové naší rodiny. Z Prahy do Hlinska jsme to měli docela daleko a 
samozřejmě já jako navigátor opět selhala, několikrát jsme zabloudili. 
Naposledy v Hlinsku, ještě že nás pani chovatelka ve městě směrovala 
po telefonu. Jen díky tomu jsme bezpečně a hlavně včas dorazili až 
na místo. Vystoupili jsme z auta a já poprvé uviděla českého straka-
tého psa živého. Štěkotem nás na zahradě vítala fenka, která štěňata 
neměla, byla to Fabia Libachar. Měla sice světlejší hlavu než strakáč 
na fotografi i, ale líbila se mi. Než jsme do Hlinska vyjeli měla jsem 
pochyby, jestli jsem si vybrala dobře. Přece jen jsem psa nikde ve sku-
tečnosti neviděla a vybírala pouze podle obrázku. Najednou tu byl 
strakáč živý a můj první pocit byl: „je vážně pěkný, ještě hezčí než na 
fotografi i, vybrala jsem dobře!“ Šli jsme dovnitř do domu a v kuchyni 
u topení jsme uviděli další fenu strakáče, Cácorku se štěňaty. Štěňata 
byla čtyři, tři fenky, jeden pejsek a všechna byla nádherná. První nám 
padla do oka fenka, která měla moc pěkně vybarvené podkolenky na 
předních nohách. Bohužel již nebyla volná. Její sestry sice barevné 
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podkolenky neměly, ale byly také moc hezké. Opravdu těžké rozho-
dování ! Dceři Martině se líbila jedna, mně samozřejmě druhá, třetí 
člen výpravy nám do výběru raději moc nemluvil. Nakonec jsme se 
rozhodli pro tu, která měla bílý fl ek na čumáčku a všem nám připo-
mínala Sáru. 

 Na všechno možné jsme se paní chovatelky ptali, štěňátka jsme si 
vyfotografovali, pomazlili se s nimi a nejraději bychom si tu „naši fen-
ku“ odvezli hned sebou domů. Celou cestu zpátky do Prahy jsme pro 
ni vymýšleli různá jména, ale na žádném jsme se neshodli. Jméno mělo 
být od CH, protože to byl vrh CH. V chovatelských stanicích se dodržu-
je u vrhů pravidlo abecedy. První vrh se jmenuje od A, druhý vrh od B 
a tak dál. Pokud v některé chovatelské stanici dosáhnou až posledního 
písmene abecedy, začínají opět znovu od písmena A. Při chovu více 
plemen v jedné chovatelské stanici má každé plemeno svou abecední 
řadu. My jsme chtěli začáteční písmeno jména dodržet. Protože naše 
dohadování v autě nebralo konce a začalo se podobat hádce, z důvodu 
zajištění bezpečné jízdy jsme výběr odložili na později. Možná bude 
mít v průkazu původu jméno, které se nám bude líbit a nebudeme muset 
vymýšlet jiné.

 V rodokmenu českého strakatého psa, uveřejněném na internetu, 
jsem našla seznam jmen všech strakáčů. Moc se mě líbila. Byla to totiž 
jména opravdu správná česká , vhodná pro strakatého voříška s průka-
zem původu. Koketa, Barka, Dračice, Dar, Drak, Cvalík, Cácorka, Cetka, 
Bác, Bum, Brok, Barbucha, Bubák, Groš, Gumák, Guma, Fifl ena, Chytro-
lín, Chlapák, Důlek, Flek, Cvrček, Fidorka ... Ta jména mně přišla napros-
to úžasná a rozhodla jsem se, že i naše štěně musí mít podobně skvělé 
české jméno!

Cesta pro štěně
Osmého května 2005 nastal konečně den, kdy jsme si mohli pro fenku 
přĳ et. Do auta jsme dali košík na prádlo vystlaný dekou, misku na vodu, 
láhev s vodou, ručník, papírové utěrky pro případ, že by štěněti bylo 
špatně, vodítko a oboječek, abychom mohli štěně na dlouhé cestě domů 
na chvíli vyndat z auta a vyvenčit.

Tentokrát jsme nebloudili, cestu jsme zvládli perfektně. Štěňata už ne-
byla v místnosti u topení, ale venku na zahradě v ohrádce a maminka 
Cácorka je jen z bezpečné dálky pozorně hlídala. Pani chovatelka vzala 
do ruky fenku, kterou jsme si minule vybrali (skoro bych ji nepoznala, 
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jak vyrostla) a šli jsme společně dovnitř do domu. Po cestě nám stačila 
hned vysvětlit, jak malé štěně správně brát do ruky – hezky pod zadeč-
kem a pod předníma nohama, abychom mu neudělali neopatrným pře-
nášením kýlu.

 

Předání štěněte
Posadili jsme se v místnosti u stolu, dostali jsme kávu a bábovku a začalo 
předávání štěněte. Chovatelka nám nejprve umožnila si fenku důkladně 
prohlédnout. Ukázala nám, že má správný nůžkový skus, nemá kýlu, má 
čisté uši, oči, žádný průjem- měla opravdu čisto i pod ocáskem, na ocásku 
nemá zálomek, v  uchu má vytetované č. 740 a váží 2, 50 kg. Informo-
vala nás, kdy byla štěňata očkovaná a odčervená, kdy bude nutné další 
očkování a odčervení, čím a jak často byla krmena. Konečně jsme se do-
zvěděli i jméno, naše fenka bude mít v průkazu původu napsáno CHÉR 
LIBACHAR. Průkaz původu dostaneme přibližně za měsíc poštou, hned 
po vystavení plemennou knihou ČMKU. Při tom všem povídání jsme 
s Martinou pokukovaly na skříň, kde byly nádherné poháry z výstav. 
Chovatelka si našich obdivných pohledů všimla a přidala další informaci 
o důležitosti zúčastnit se s fenkou výstav. Alespoň klubových a vzhle-
dem k tomu, že jde o plemeno málopočetné, fenu v budoucnu uchovnit. 
Před bonitací (uchovněním) je nutné, abychom se stali členy Klubu cho-
vatelů málopočetných plemen, kam český strakatý pes patří. 

Výstavy jsme slíbili hned. Naše fenka totiž určitě získá víc pohárů než 
mají na skříni a bude výstavní šampion! O uchovnění už jsem tak jistě 
přesvědčená nebyla, do této doby mě ani nenapadlo, že bychom mohli 
někdy odchovat doma štěňata. No, uvidíme. 

K fence jsme dostali výbavičku: pro Chér – pytlík s granulemi, která 
štěňata dostávala, důležitý hadr z pelíšku s pachem maminky a souro-
zenců, aby se štěněti první dny a noci tolik nestýskalo, očkovací průkaz 
s vyznačeným očkováním a odčervením. Pro nás brožurku od autorky 
Jany Krupičkové, Český strakatý pes, abychom se více dozvěděli o his-
torii plemene a pěknou pohlednici se strakáči . Podepsali jsme kupní 
smlouvu, štěně jsem zaplatila a od tohoto okamžiku se stala majitelkou 
fenky Českého strakatého psa s průkazem původu a s vytetovaným čís-
lem 740 - CHÉR LIBACHAR.

 Rozloučili jsme se s ujištěním, že se na některé výstavě potkáme, ur-
čitě co nejdříve napíšeme jak se štěně u nás zabydlelo a nasedli do auta. 
Chér jsme dali do košíku na zadní sedadlo, já se posadila vedle a vyrazili 
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jsme na dlouhou cestu z Hlinska do Prahy. Fenka začala hned lézt zvě-
davě z košíku na sedadlo, pak na mně. Abych ji zklidnila, dala jsem jí 
několik granulek z pytlíku. Snědla je a asi po 10 minutách jízdy zase vy-
klopila ven. Zatímco já uklízela a nadávala si, jaký to byl hloupý nápad, 
ona se zavrtala do deky v košíku a usnula. Jméno pro ni jsme stále ještě 
neměli ujasněné. Pro českého strakatého psa se mi pojmenování Chér ne-
zdálo moc vhodné. Měla jsem představu jména podobného těm pěkným, 
českým, jaká byla uvedena v rodokmenu strakáčů. 

Nakonec ke spokojenosti všech problém jména vyřešil můj muž. Když 
cesta ubíhala a fenka spala a spala, otočil se od volantu a povídá: „ hele, 
ona stále ještě chrápe? Co když jí budeme říkat Chrupka?“ Jméno se nám 
zdálo výstižné a hlavně pěkné, české. Bylo odsouhlaseno, Chér byla bě-
hem cesty k nám domů přejmenovaná na Chrupku. 

První chvíle doma
Podle původního plánu jsme v Praze po příjezdu z Hlinska naložili do 
auta všechny připravené věci na dovolenou a pokračovali hned dál do 
Lužických hor na chalupu. Při cestě se ukázalo, že jsme Chrupku pojme-
novali opravdu výstižně, celou cestu až na místo prospala. 

Na chalupě ji čekalo seznamování. S novým prostředím, se členy ro-
diny, ale hlavně se zvířecími kamarády. 

 První se přišla zvědavě podívat rotvajlerka Arika. Moc přívětivě se 
na Chrupku netvářila, trochu na ni zavrčela, to divné nic, co jsme jí při-
vezli místo kamarádky Sáry nebylo skoro ani vidět a nemotorně se jí mo-
talo pod nohama. Kočky se štěněte trochu bály, ale protože obě byly větší 
než Chrupka, dostala brzy od každé z nich pohlavek packou, když se je 
snažila očichat. Viditelně ji to ale od dalšího zkoumání zvláštních, prska-
jících tvorů neodradilo. Ze všech našich zvířátek ji nejvíce zaujal králík 
Matýsek a papoušek žako Arnošt. A já začala podle jejího chování tušit, 
že ačkoliv jsem se zatím nikde nedočetla, že český strakatý pes má sklony 
k lovení, naše Chrupka je určitě mít bude. Postupně se ukázalo, že moje 
tušení bylo bohužel správné. 

Ubytování štěněte
První chvíle u nás byly pro Chrupku opravdu náročné. Po seznamování 
jsem ji ukázala kde má pelíšek. Měla vlastně dva, jeden byl v přízemí. 
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Dala jsem jí ho do klidného místa, kde nebyl průvan, kudy jsme moc 
nechodili, aby měla klid, ale odkud na nás mohla vidět. Druhý pelíšek 
na noc měla nahoře v ložnici vedle mé postele. U obou pelíšků stála při-
pravená miska s vodou. Dostala namočené granulky a když se najed-
la, popadla jsem ji a vynesla ven na zahradu. Po udiveném rozhlížení 
kde je, udělala loužičku a hromádku. No super, „to je holka šikovnááá“, 
následovala moje nadšená pochvala a pohlazení. Nenechala jsem ji dál 
rozhlížet, bude mít čas zítra a další dny dovolené a odnesla ji zpátky do 
pokoje. Odnesla, protože z domu na zahradu máme vysoké pískovcové 
schody, naprosto nevhodné pro štěně. Mohla by si skákáním z nich dolu 
a lezením nahoru zničit kosti a klouby. Po dobu co bude malá a poroste, 
ji budeme muset raději ze schodů a do schodů nosit. Chrupka ani nepro-
testovala, zážitků bylo na ni na první den s námi opravdu hodně. K mé 
velké radosti pochopila, kde má místo na odpočinek, lehla si do nového 
pelíšku a hned usnula. 

První dny se štěnětem
Byly to dny zvykání. Chrupka si zvykala na jméno, na nové prostředí, 
neznámé lidi, odlišný režim, zajímavé kamarády, na život bez mámy a 
sourozenců, život s novou smečkou. 

Já si zvykala na Chrupku. Hned první dny mě donutila, abych při 
plánování své činnosti doma i na zahradě s ní počítala a přizpůsobila se. 

Protože jsem v pracovní dny vstávala vždy před pátou hodinou, dou-
fala jsem, že si o dovolené trochu přispím. Ale Chrupka měla jiný názor. 
Ranní budíček byl každý den opět kolem páté hodiny. Usoudila, že je 
právě nejvhodnější doba na lumpačení, dělání loužiček a otravování Ari-
ky, která by také ráda ještě spala. Chrupka se chovala, jakoby dobře znala 
zvyky mého otce v době, kdy jsme byli malí. S radostí nás o víkendu vždy 
budil brzy ráno se slovy: „vstávejte, rána jsou na chalupě nejkrásnější!“ 
Když jsme nevstávali a dělali, že neslyšíme, pustil v dílně pod naším po-
kojem hoblovku. Zabralo to, ten rámus už nešel přeslechnout a hlavně se 
při něm nedalo spát. Chrupka sice hoblovku nepustila, ale výsledek byl 
stejný. Při jejím řádění po pokoji se už spát také nedalo. 

 Na dovolenou jsem měla naplánovanou spoustu práce na zahradě. 
Chtěla jsem založit nové vřesoviště, přivezla jsem si nakoupené vřesy, 
azalky a rododendrony. Květnové počasí vyšlo parádně a 14 dní do-
volené by na splnění plánu určitě stačilo. Jenže to by tam se mnou ne-
směla být Chrupka. Neustále jsem byla ve střehu. Kde je, kam zalezla, 
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nespadla někam, co to tam zase kouše, nespolkla něco? Navíc se uká-
zalo, že ohrádky u potoka nebyly dostatečné, Chrupka při prozkou-
mávání zahrady každou chvíli spadla do studené vody a já s ní honem 
běžela dovnitř osušit ji, aby nenastydla. Na koupání byla ještě malá, 
navíc v květnu v Lužických horách není nejtepleji a voda v potůčku je 
ledová i v parném létě. Když už se blížil konec dovolené a nakoupené 
rostliny stále ještě nebyly zasazené, musela jsem Chrupku alespoň na 
pár hodin denně zavírat samotnou doma. Někdy usnula a bylo ticho, 
většinou se ale z chalupy do blízkého i vzdálenějšího okolí ozývalo 
hlasité vytí a naříkání. Sousedé, kterým do té doby uniklo, že máme 
nového psa, to nyní okamžitě zjistili. Musela jsem vysvětlovat, že nikdo 
žádné štěně u nás nemorduje, ani mu nĳ ak neubližuje, prostě jen potře-
buji udělat trochu práce na zahradě a hlavně, Chrupka si musí zvyknout 
být doma sama. 

Prvních společných 14 dní se štěnětem českého strakatého psa rychle 
uteklo. Dovolená skončila, museli jsme se vrátit zpátky do Prahy a nám i 
Chrupce začaly všední dny. 

Štěně, ohrádka a ostatní zvířátka
V Praze už Chrupka neměla k dispozici velké místnosti, ani obrovskou 
zahradu. Musela si zrovna tak jako my a ostatní naše zvířátka zvyknout 
na byt 3+1 v druhém patře paneláku. Pokud byl někdo doma, mohla se 
pohybovat volně po kuchyni, obýváku i dětském pokoji. V naší nepří-
tomnosti dveře od pokojů i kuchyně byly zavřené, zamčené a psi měli 
k dispozici pouze předsíň. Tam měli svůj pelíšek, vodu i hračky. Do vý-
bavy pro štěně jsem také pořídila kovovou ohrádku, důvodů pro nákup 
jsem měla hned několik:

zajistit Arice klid a uchránit ji, aby ji malá strakatá divoška celé dopo-
ledne neotravovala.

ochránit zařízení předsíně, přece jen nějaký nábytek jsme tam nechat museli. 
umožnit nám strávit pracovní dobu v klidu a ne ve stresu z představy, 

co se asi doma děje, kdo koho přepere a co kdo sežere.
Předpokládat, že bude Chrupka v době naší nepřítomnosti celou 

dobu spát mě nenapadlo ani předtím, než jsme si ji přivezli domů a po-
znala jsem, co všechno dovede. Pani chovatelka nás upozorňovala na 
možnost, že Chrupka bude trochu víc živější, ale tak velkou a vytrvalou 
živost jsme skutečně neočekávali a to musím říci, že jsme už byli zvyklí 
na hodně aktivní a temperamentní Sáru.
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Konec ukázky

  Dočetli jste až na konec ukázky knihy. Je to jen malá ochutnávka, která snad postačí 
pro představu jak vypadá zbytek knihy.  
 

  
 

 
 

Pokud vás ukázka zaujala, knihu si v elektronické podobě můžete koupit na stránce: 

https://bonasasorbus.cz/kniha/ 

Na další stránce najdete kompletní obsah knihy a co vás v ní ještě čeká.  

Dagmar Jeřábková 



132

Obsah

Historie a vznik plemene 6
Povahové vlastnosti a varianty ČSP 7
Výbava a příprava na příchod štěněte 8
Výběr štěněte 9
Cesta pro štěně 10
Předání štěněte 11
První chvíle doma 12
Ubytování štěněte 12
První dny se štěnětem 13
Štěně, ohrádka a ostatní zvířátka 14
První kontrola u veterináře a přednáška o očkování 15
Základní vakcinační schéma štěňat 16
I štěně českého strakatého psa se někdy unaví  17
Prázdniny a dovolená s českým strakatým psem 17
Výbava pro psa na dovolenou,
úprava délky výletů, samota v cizím prostředí 18
Výstavy - Chrupky první výstava 20
Poslušnost, základní výcvik 28
Společné vycházky strakáčů 30
Agility – první tábor 32
Co je agility 34
Chrupka a dogfrisbee 36
První pokus o uchovnění českého strakatého psa 38
Založení chovatelské stanice 41
Dysplazie kyčelního kloubu, luxace patel 45
Konec snu o strakatých štěnatech 47
Jak unavit neunavitelného českého strakatého psa 49
Držák na kolo pro psy s pružinou  50
Pravidelné tréninky agility 50
Český strakatý pes a ostatní plemena 52
Sháním štěně, fenku českého strakatého psa 54
Dvě feny českého strakatého psa v jedné domácnosti 55
Rozdílné povahy 57
Jak se naučit vystavování 59
Význam výstavních zkratek 65
Podmínky k získání titulů 66
Strakaté spřežení – dog-trekking, skĳ öring 69
Český strakatý pes a samota 69



133

Český strakatý pes a lovení 70
Odstranění problému s honěním zvěře pomocí elektrického obojku  72
Třetí fenka českého strakatého psa u nás doma 74
Uchovnění druhé fenky českého strakatého psa 75
Příprava před krytím 84
Pravidla řízeného chovu: 85
Příprava feny před krytím, vyšetření, očkování, stanovení dne krytí 90
Krytí a překrytí 91
Potvrzení březosti, výběr jmen 92
Březí fena, příprava na porod 92
Porod, naše první štěňátka českého strakatého psa 94
První až třetí týden života štěňat 97
První návštěva zájemců, výběr štěňat 98
Štěňata po 4 týdnu života 98
Sedmitýdenní pustošící četa 99
Kontrola vrhu, očkování, čipování 99
Odcházení vrhu A 109
Limetka - výstavy, agility, uchovnění 110
Boj o vůdčí postavení ve smečce 111
Kastrace Chrupky 112
Setkání štěňat 113
Vyprávění majitelů vrhu A Bonasa Sorbus 114
Setkání na výstavě 117
Příprava na vrh B 118
Krycí výlety 118
Čekání na vrh B 119
Porod, vrh B Bonasa Sorbus na světě 120
První dny vrhu B 121
Zájemci na štěňata 121
Vrh B – shrnutí 123
Nepovedené krytí 124
Český strakatý pes již není neznámé plemeno 126
Proč českého strakatého psa s průkazem původu 127
proč si pořídit českého strakatého psa 128


