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KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES 
 
 
Karelský medvědí pes pochází z Finska, konkrétně z jeho východní části, Karélie. Faktory životního prostředí, 
speciálně lov, určovaly vývoj funkčního typu psa.  Časné určení plemene bylo dáno místy kdy a jak byli 
tolerováni psi následující ohně lidí, kteří migrovali severem při hledání domova. Přírodní selekce a nedostatek 
typů jiných psů zvětšila podobnost mezi nimi a přizpůsobení se lidem bylo rychlejší díky chladnému klimatu. 
Období migrace v Severní Evropě skončilo v 9. a 10. století. A v tuto dobu bylo množství psů v jejich originální 
formě na vrcholu. 
První člověk, který soustředil svou pozornost na tyto psy byl ruský šlechtic A.A.Shirinskij-Shihmatov, který 
shromažďoval psy při jeho cestách a umístil je ve svých psincích. Shirinskij-Shihmatov říká: “Životní podmínky 
vyžadovaly originální formu divokého psa k lovu, pasení nebo k tahu, bez kterého by byl život na severu 
nemožný.  
Nejznámější z národních špiců, klasifikovaných Shirinskij-Shihmatovem  je Komi neboli Zyrian pes. Převážné 
barvy originální Komi lajky byly černá, šedá nebo barva zvěře. Černý pes měl obvykle znaky barvy „vypáleného 
lesa“.  Bílá barva ukazuje ovlivnění plemeny Vogulů nebo Samojedů. Průměrná výška psů byla 56+- 2cm. Tělo 
bylo kompaktně stavěné. Při pohledu zepředu a shora byla hlava trojúhelník, délka čenichu a lebky skoro stejná, 
stop jemný, mírný, uši zcela malé a postavené docela vysoko, tmavě hnědé oválné a nepatrně šikmé oči, čenich 
černý. Srst je srstí špiců, střední délky, hrubá, rovná vnější srst a hustá jemná podsada.Typická Komi lajka nesla 
ocas zatočený v nevelké spirále, který se dotýkal zádi. Primitivní a těžké životní podmínky ovlivnily charakter 
psa. Jeho pátrací, čichové a stopovací kvality byly míněny za nejlepší ze špicovitých plemen. 
Na počátku 20. století bylo nejvíce čistých původních Karelských medvědích psů viděno v oblasti kolem jezera 
Lagoda. V bažinatém terénu okolí Suojarvi farnosti byli využíváni k vyhánění medvědů z jejich doupat v okolí.  
„Během lovu dostihli medvěda prchajícího z jeho doupěte. Jakoby ve vzájemné shodě oba psi uchopili 
medvědovy zadní nohy. Protože medvěd se bál dvou ošklivých nestvůr, které se k němu přikradly po straně, 
nedodalo mu to kuráž se zastavit a pronásledovat zpět své mučitele, ale raději odešel s rozzuřenými psy v patách 
skrze závěje sněhu a roztávající se bažiny uzavřely cestu zpět.“ 
E.R.Vartiovaala píše, jak byli lovit medvědy se třemi psy v divočině kraje Rems. „Pes zvaný  Musti se prokázal 
jako obratný rváč, když divoce chytil kožich medvěda, zabraňujíce mu tak v útěku. Vždy se postavil před 
medvěda, ale rychle uskočil, když ho medvěd zkusil udeřit svými tlapami. Sníh se zvířil kolem nás, když Leilu a 
Lappi proběhli zaútočit zezadu na medvěda, který právě chytit jednoho muže do smrtícího objetí. Z těchto psů 
Musti byl nejvíce podobný Medvědímu psu, Leilu byla žlutohnědá fena a její syn Lappi byl vlkošedý.“ 
Jedná se psa, jehož typ se v této oblasti vyskytuje od pradávna. Původní finští špicové se nevyskytovali pouze 
v černobílé variantě jako dnes, ale také ve vlkošedé a  hnědošedé barvě. Ovšem právě atraktivně zbarvení 
černobílí psi vynikali svou odvahou  a statečností při lovu velké zvěře, speciálně medvědů. Dokázali pracovat 
samostatně, sami se rozhodovali kdy a jak zaútočit a neváhali riskovat život při obraně svého pána, pokud byl 
zvěří napaden.  Přes tuto svou tvrdost vůči zvěři byl tento pes zcela oddán svému pánovi bez sebemenší agrese 
vůči lidem. Tito psi byli velice fixováni na svého pána, vůči cizím lidem bývali poněkud rezervovanější. Není 
zcela známo, odkud se tito černobílí psi vyskytli, ale je jisté, že nejvíce se jich objevovalo okolo jezera Ladoga a 
v centrální a západní Karélii. Původně se vyskytovali jedinci se třemi druhy srsti : krátká , téměř bez podsady, 
dlouhá měkká, ovšem převažovala krátká hrubá s hustou podsadou, která se nejvíce osvědčila. Psi s krátkou srstí 
bez podsady v zimě trpěli zimou, srst dlouhosrstých psů snadno navlhala a plstnatěla a psi trpěli chladem též. 
Všichni psi měli ocas nesený nahoru zatočený nad hřbetem, ovšem občas se vyskytli i psi bez ocasu. Vyjímečně 
se takoví psi objeví i dodnes (v naší republice se zatím tak nestalo) Víceméně čistokrevně byl Karelský medvědí 
pes  ve Finsku chován už od dvacátých let, systematický chov začal v polovině třicátých let. Poprvé na oficiální 
výstavě byli jedinci Karelského medvědího psa vystaveni na výstavě psů v Helsinkách v roce 1936.  V roce 1939 
založil finský kennel klub čistokrevný chov Karelského medvědího psa. Chov byl založen spoluprací pánů Dr. 
Kalle Rikala a Antti Tanttu, Errki Raappana a Eino Nevinen. Naštěstí neztráceli čas, a tak byl v roce 1943 
vypracován první standard. Charakteristika KMP této doby byla: relativně velká velikost, poměrně velká šířka 
lebky, silná brada. Dále také malé oči, středně velké oválné uši. Vnější srst byla podobná srsti vlka délkou, 
tvarem a i tvrdostí chlupů. Vnitřní srst byla tenká a měkká. Barva byla černá s nádechem hnědé s bílými 
skvrnami. Pohyb končetin měli podobný jako špicové.   V průběhu ruskofinské války plemeno téměř vymizelo, 
zachovalo se pouze pár chovných jedinců na západě Finska a v okolí Turku, díky jimž mohl chov pokračovat.V 
roce 1946 byl uznán standart plemene FCI a počet psů rychle rostl. V dnešní době se počet Karelských 
medvědích psů ve Finsku pohybuje v první desítce chovaných plemen.  Počet chovaných psů rostl rychleji, než 
jejich kvalita co se exteriéru týče.  Důvodem bylo, že pro Finy byl Karelský medvědí pes na prvním místě 



 

 

lovecký pes a exteriér je zajímal teprve až na druhém místě, nicméně postupně si uvědomili, že i standard je 
důležitý a snažili se chovat psy,kteří jsou výborní jak po pracovní, tak i po exteriérové stránce.   
Karelský medvědí pes  se ve Finsku původně používal  k lovu velké zvěře - medvědů, rysů, vlků, losů, v dnešní 
době se KMP ve Finsku  používá hlavně k lovu losů. Ve Finsku probíhá každoročně lovecká soutěž, kde 
soutěžící psi musí dokázat svou dovednost a vytrvalost. V zalesněném revíru musí sám najít losa , štěkáním jej 
ohlásit, snažit se jej udržet na místě, popřípadě jej tlačit směrem k lovci. Hodnotí se hlasitost, způsob práce a zda 
má lovec příležitost k ráně. Ovšem losi se na této soutěži nestřílejí. Vítězný pes a vítězná fena jsou „Losí král“ a 
„Losí královna“ roku. Přesto že jsou KMP používáni hlavně k lovu velké zvěře, ovšem s úspěchem dovedou lovit 
i malou zvěř včetně ptactva. KMP pracuje při lovu poněkud jinak než jsme u nás zvyklí, ovšem tento způsob jeho 
práce je velice úspěšný. Po vypuštění v lese revíruje vždy po jedné straně lovce, vrátí se a prohledá druhou stranu 
a tak to dělá do té doby dokud nenalezne zvěř.  Zvěř sleduje tiše dokud ji nedostihne, potom začne hlasitě štěkat, 
zvěř obíhá, provádí proti ní výpady a snaží se ji dotlačit směrem k lovci .Na lovenou zvěř neustále útočí, ovšem 
nekouše ji, ani se nesnaží ji strhnout. Nestrhávají ani vyloženě slabé nebo nemocné kusy. Tímto svým chováním 
dokáže udržet lovenou zvěř dlouho na místě a umožňuje tak svým chováním lovci jistou ránu. To že nestrhává 
lovené kusy, umožňuje že může pracovat na velké ploše poměrně samostatně, ovšem nikdy nesmí ztratit kontakt 
se svým vůdcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMP v Česku: 
V České republice se začátek chovu datuje na přelom šedesátých a sedmdesátých let, kdy se shodou okolností 
stali majiteli Karelského medvědího psa téměř současně dva Češi, kteří v tuto dobu ve Finsku pracovali. 
Vroce 1969 dostal darem dr. Miroslav Bechyně fenku Nalle a tuto fenu v tomto roce přivezl do Československa. 
Tato fenka měla v roce 1971 jeden vrh a bohužel v roce 1971, kdy už byla ve vlastnictví sestry dr. Bechyně paní 
Homolkové uhynula i se svým synem. A bohužel majitelé jejich ostatních potomků je neuchovnili, a tak nebyla 
využita jedna ze zakládajících krevních linií. 
V roce 1967 dostal dr. Zdeněk Urban od svých finských přátel fenku  Jeny. V roce 1970 se vrátil do 
Československa a fenku přivezl s sebou. Jeny měla dva vrhy a někteří z jejích potomků už měli také štěňata 
a chov kareláků se začal rozrůstat. Nicméně dovoz nových psů byl velmi omezený, a tak bylo nuceno často 
použít příbuzenskou plemenitbu a do chovu musel být použit i pes, který byl nositelem vady - modrého oka. toto 
je ovšem jediná vada, která se zatím občas může v našem chovu vyskytnout. Přes svůj ušlechtilý vzhled a 
nezaměnitelnou povahu se Karelský medvědí pes nestal moderním psem ani po téměř 40-ti letech chovu u nás. 
Příliš nepříznivých okolností bylo při snaze rozšířit toto plemeno v naší republice. Dr. Urban , ve snaze napomoci 
rozšíření kareláků usiloval, aby byl KMP evidován jako lovecké plemeno a dosáhl zařazení do slovenského 
klubu ďuričů. Slováci ocenili zaujetí KMP pro lov, vytrvalost jít po stopě, neúnavnost, odolnost proti chladu, 
snadnost s jakou se pohybuje v terénu. Zpočátku získávali kareláci chovnost jen po svodu a výstavním ocenění. 
Od 70. let se podařilo dr. Urbanovi dosáhnout souhlasu, aby KMP mohli dělat lovecké zkoušky BH a po 
úspěšném absolvování v I. Nebo II. Ceně byli připuštěni do chovu. Byl to klad i zápor pro chov KMP. Kladem 
bylo, že se mohli používat k lovu, záporem bylo, že je mohli chovat jen myslivci. Výcvik a práce kareláka je 
poněkud odlišný od způsobu výcviku  a práce jiných loveckých plemen. Karelák používá polovysoký nos a 
rozhodně se nezdržuje nějakými kličkami na stopě, oblouk si zkrátí a jde nejkratší možnou cestou.  Mnoho 
rozhodčích tento způsob práce neznalo, a tak považovali jeho chování za projev, že sešel ze stopy. Takže místo 
aby se počet kareláků zvyšoval,  byl brzděn tím, že kareláci mnohdy nesložili zkoušky. Úspěch mívali ti, kteří do 
zkoušek v lese nepracovali, neboť pro kareláka, který se setkal s živou zvěří,  není logické, aby šel po stopě 
ušlapané spárky uskladněnými v ledničce. A tak  byli v majetku myslivců kareláci, kteří k radosti svých pánů 
v lese úspěšně pracovali, ale nebyli chovní. Naopak majitelé chovných stanic skládali se svými kareláky úspěšně 
zkoušky s vědomím, že s nimi v lese pracovat nebudou. 
Velké zlepšení nastalo po roce 1989. Nadšenci, kteří chtěli svobodnější a rovné podmínky pro všechny, v roce 
1990 založili Klub karelských medvědích psů a lajek pro celou Československou republiku a zrušili podmínku 
zkoušek BH jako jedinou možnost chovnosti, ale jako jednu z možností splnit podmínky chovnosti. Dnes je 
možné bez problémů uchovnit i nelovecky vedeného psa. Nesplnily se obavy majitelů loveck vedených psů, že 
zanikne lovecká vlastnost psů, pokud k tomu nebudou vedeni. Karelák je všestranně nadaný pes. Zařadit jej 



 

 

pouze mezi lovecká plemena je omezením jeho schopností.  Když se po rove 1989 otevřely hranice, byl to pro 
plemeno velký přínos, co se týče možností osvěžení krve. Paní Homolková, jedna ze zakladatelů chovu, krylav 
roce 1990 v Rakousku psem Attore Asor von der Gletschermuhle, po kterém jí její fena Tosca z Finských plání 
dala krásný vrh štěňat. Dále byli dovezeni dva psi ze zahraničí. Pan Hanáček dovezl z Polska v roce 1991 psa 
Bret z Lowiska Wasosz a ve stejnou dobu na Slovensku pan Pálka dostal od přátel z Finska  psa Suopellon 
Musti. Po rozdělení státu se stal  pro nás Musti zahraničním psem, což ale nebránilo tomu, aby byl dostatečně 
využit v českém chovu. Později byl do ČR panem Kravákem ze Slovenska dovezen pes  Pax zo Soroša, syn 
Mustiho, který byl také mírným osvěžením Českého chovu. Současní chovatelé ovšem  také nezahálí, takže nyní 
jsou v Česku importováni pes a fena z Finské chovatelské stanice Eurospojan oba ve vlastnictví  pana Kublína, 
fenka Lampion Kiva taktéž z Finska ve vlastnictví paní Krejcárkové a pes Bjornehusets Lucky z Dánska ve 
vlastnictví Jitky Dopitové.  Vzhledem k tomuto přílivu tolika cizí zahraniční krve není s příbuzností Českých 
Karelských medvědích psů nyní až takový  problém, přičemž si stále udržují poměrně vysokou laťku kvality jak 
exteriéru, tak povahy a stále je to zdravé plemeno nezatížené dědičnými vadami.  V současné době se chov 
Karelského medvědího psa v České republice slibně rozvíjí, i když vrhů je poměrně málo, zhruba 3-4 za rok, 
všechny jsou početné a vyrovnané. 
V České republice má Karelský medvědí pes poněkud jiné uplatnění, než ve své domovině. Stále je myslivci 
používán k lovu. Své uplatnění našel hlavně při naháňce a dohledávce černé zvěře, spolehlivě dohledává taktéž 
srnčí i jelení, najde každou veverku či kunu na stromě, může být i použit k lovu vodního ptactva. V podstatě pro 
svého pána udělá cokoliv a těší se ze společného požitku z lovu.  Ovšem Karelský medvědí pes má širší uplatnění 
než pouze lovecké. Pro svou přirozenou nedůvěru k cizím je výborným hlídačem, každého příchozího ihned 
ohlásí prudkým štěkotem. Jeho temperament  je možné uplatnit při agility, canicrosu, dogtrakingu. Může být i 
s úspěchem cvičen pro sportovní kynologii, kde překvapuje svým temperamentem, přesným a radostným 
provedením cviků. Jen obrana není jeho silnou parketou, v podstatě o ni nemá příliš zájem. Není se čemu divit, 
odporuje to jeho naturelu. Příliš nechápe, proč by se na figuranta měl zlobit, agrese vůči lidem je mu cizí, i když 
ve skutečném ohrožení jeho pána dovede tvrdě a překvapivě zakročit. V zahraničí bývají KMP taktéž používáni 
k záchranařině, u nás se, prozatím, bohužel, nikdo s karelákem na tuto nelehkou, ale velice zajímavou cestu 
nevydal. Ovšem Karelský medvědí pes je i psem pro lidi, kteří nemají žádné vysoké sportovní či soutěživé 
ambice. Je také dobrým rodinným psem, svou rodinu velice miluje, obvzvláště děti jej přitahují. Malým dělá 
chůvu, s velkými vymýšlí lumpárny. O karelákovi se říká, že má smysl pro humor a je to skutečně pravda. 
Dokáže se smát od ucha k uchu, a radovat se z každé maličkosti, umí být i poťouchlý a potutelný. Přesto že je 
lovecké plemeno, dovede být, pokud je k tomu od malička veden,  ve shodě s ostatními domácími zvířaty včetně 
koček, andulek a podobných domácích mazlíčků. Velice dobře rozliší domácí kočku se kterou se vítá a její 
kocouří nápadníky, které s radostí prožene. Miluje společné procházky přírodou, má úžasný postřeh, a tak svému 
pánovi ukáže vše, co by jinak lidskému oku zůstalo ukryto. 
 
KMP v zahraničí: 
Mimo svou domovinu je Karelský medvědí pes poměrně hojně v ostatních severských státech. V Dánsku. není 
pro svou velikost používán pro lov, přesto s ním Dánové stopují, skládají zkoušky y poslušnosti , dělají agility a 
záchranařinu. V Dánsku je také velice oblíben jako rodinný pes. Na výstavách bývá zastoupeno veliké množství  
KMP, poměrně často vyhrávají, pocházejí odtud jedni z nejlepších exteriérových psů.  
KMP jsou i ve všech ostatních evropských státech, v Rakousku jsou úspěšně používání na záchranařinu, skvělou 
vizitkou Českého chovu je pes Cornell Nalle z chovu paní Homolkové, který byl v Rakousku velmi úspěšný 
záchranářský pes. V Polsku jsou KMP hojně využíváni pro lov,  jsou dokonce i v Chorvatsku, kde jsou 
v současné době na strmém vzestupu a přesto, že je tam toto plemeno mladé, již se úspěšně umísťují na 
výstavách vyššího typu a často vyhrávají skupiny FCI. 
KMP byl také objeven Americkým kontinentem, kde jej používají  k účelům, pro které byl Karelský medvědí pes 
původně vyšlechtěn, na ochranu proti medvědům a mají s nimi skvělé zkušenosti, přičemž zároveň vyzdvihují 
skvělou socializaci a neagresivitu  těchto psů vůči lidem. 
 
 

Péče:  
Jedná se o plemeno, které se většinu svého dlouhodobého vývoje muselo vyrovnávat s tvrdými podmínkami 
severské krajiny, takže se jedná o plemeno značně odolné a nenáročné. Feny  vzhledem ke klimatickým 
podmínkám většinou nehárají každých šest měsíců, ale pouze po devíti měsících až jednou ročně a i doba hárání 
je delší, než je obvyklé, krytí často probíhá až kolem dvacátého dne. Vrhy bývají různě početné, ale většinou 
bývá štěňat více, běžně 6, 8 až 10 štěňat. Porod je většinou bez komplikací, fena jej zvládá sama, ovšem každý 
zodpovědný chovatel se samozřejmě porodu účastní alespoň dohledem, zda je vše v pořádku. Feny jsou velmi 
pečlivé a starostlivé matky, první dny se od štěňat nechtějí hnout ani na krok, později se již od nich vzdalují, ale 
jsou stále ve střehu.Štěňata jsou čilá a odolná, i zimní vrhy už od pěti týdnů skotačí venku. Pokud je bouda  



 

 

zateplená, mohou už v tomto věku i spát venku, v boudě se navzájem zahřejí. Jinak je vhodné dávat štěňata přes 
noc do místnosti, která není příliš přetopená, aby štěňata nezchoulostivěla. 
Nový majitel štěňátka by měl s výchovou začít poměrně brzy. Jsou to pejsci mimořádně chytří a učenliví, naučit 
se povely pro ně nebývá problém, ovšem je lépe je vychovat před nástupem puberty.V tomto období pejsek 
zkouší , zda je nutné skutečně svého velitele poslouchat , ovšem pokud už má  výchovou  vyhrazené mantinely, 
mnoho místa  na vzdor nezbývá a pokud jeho pán stále trvá na svém a důsledně požaduje splnění daných příkazů, 
ochotně se zase vrátí pod jeho velení. Výchova by neměla být vedena tvrdě, ale důsledně. Pokud je karelák 
potrestán neprávem, dovede se urazit. Při tvrdém zacházení se pes pouze zkazí a nikdy nenaváže se svým pánem 
opravdový vztah. Ze všeho nejvíce tito psi uznávají přirozenou autoritu  a  důslednost.  
Péče je  poměrně nenáročná. Nestříhají se, ani netrimují. Jejich srst  neplstnatí, ani se nesukuje,zvýšenou péči 
potřebují pouze v období línání, kdy je potřeba vyčesávat vylínanou srst.Této srsti je poměrně dost, ovšem po 
skončení období línání, které je dvakrát ročně, stačí občas psa vykartáčovat. Časté koupání není nutné, 
šamponem se nedoporučuje mýt příliš často, rozhodně ne častěji než jednou za měsíc, při častějším používání by 
se mohly tvořit lupy. Jejich srst má samočistící schopnost, takže stále vypadají čistě, jako přírodní plemeno nemá 
téměř žádný zápach . Jedná se o psy se skutečně zdravým kořínkem, kteří se dožívají poměrně vysokého 
věku kolem patnácti let a až do konce si udržují svou vitalitu a  veselost.  
 
Vztah k člověku: 
Je to nenáročný, veselý a hrdý společník, který je ochoten se svým pánem snášet dobré i zlé za trochu lásky. 
Svého pána velice milují. Dá se říct, že to jsou psi jednoho pána ale do své lásky zahrnou celou jeho rodinu. 
Dobře rozlišují dobré známé svého pána, které přátelsky vítají a ostatní „cizí“, ke kterým se chovají poněkud 
nedůvěřivě, než zjistí, jaké city k jeho pánečkovi chovají.  Hlídají většinou tím že na potencionální nevítanou 
návštěvu ostře štěkají, což většinou každého odradí, ovšem nejsou to psi, kteří by člověka kousli. Agrese proti 
lidem u těchto plemen byla záměrně po dobu jejich vývoje potlačována a agresivní jedinci byli nekompromisně 
vylučováni z chovu.  
 
O plemenném typu KMP: 
Karelský medvědí pes byl ve svém počátku sledovaného chovu ve své vlasti mnohobarevný. Dominantní 
zbarvení bylo černé, s bílými, přesně ohraničenými místy, a to v různém poměru bílé k černé, někdy i 1:1. Na 
jedné z prvních výstav ve Finsku byli předvedeni i jedinci čokoládově hnědí, někteří s vlkošedými znaky, nebo 
vlkošedí. V jakosti se vyskytovaly tři druhy: Psi s dlouhou srstí, měkčí vlas mírně zvlněný, případně i kudrnatý, 
druhý typ srsti pevný, jako u finského špice a třetí krátkosrstý, s vlasem přiléhajícím k pokožce. Převažovali 
kareláci se srstí pevnou, bohatou, tento typ byl upřednostňován, neboť silný krycí vlas chrání lépe před vlhkostí. 
Měkká dlouhá srst zachycuje chomáčky sněhu, krátká nechrání před prochladnutím. Z počátku se kareláci lišili i 
výškou a stavbou těla. Vyskytovali se psi malí, ale s vyváženou postavou, další skupina byli psi těžšího těla, ale 
krátkých nohou, třetí skupina vysokonozí, na způsob chrtů. Vysvětluje se to tím, že původně byli kareláci 
používáni i jako psi hlídací a nebo psi pastevečtí. Jako optimální poměr se prosazuje výška 50 – 60 cm. Poměr 
výšky k délce je 10: 9,7 až 9,8.  
Vyskytují se psi dlouhoocasí, s polodlouhou oháňkou a bez oháňky. Bezocasí mají někdy dlouhou růžici jako 
ozdobu, většinou jen chomáček chlupů, ale vyskytují se i psi, u kterých to chybí. 
Vyžaduje se, aby hlava KMP byla poněkud větší než hlava finského špice. V porovnání hlavy kareláka s lajkou 
má byt hlava KMP mohutnější, ale ušlechtilá. Uši středně velké, jejich skutečná velikost je poněkud zkreslována 
bohatým osrstěním krku, které je u psa výraznější než u feny, proto budí dojem, že fena má uši větší. 
Chyby vylučující z chovu: slabá stavba těla, krátké běhy, příliš klenutá hlava, slabý dlouhý čenich, netopýří uši, 
žluté oči, volná kůže na krku, měkká záda, sudovitá hruď, strmá ramena, rovné zadní běhy, ploché tlapky, rovný 
nebo jen málo zahnutý ocas nebo ocas na způsob biče, dlouhá, měkká, zvlněná srst nebo naopak řídká. 
 
Poznámky ke standardu hlav KMP: 
Jedním z nejvýznamnějších míst, v němž se shromažďují znaky charakterizující plemeno, je hlava psa. Jako u 
většiny plemen i u karelského  medvědího psa se v rámci standardu hlavy tolerují určité odlišnosti. V souladu 
s finskou literaturou jde o čtyři typy hlavy: 

1. Hlava která je nejblíže ideálu, vyjádřeným standardem. Má výrazně klenuté čelo, mírně zvedající se, 
ale jasný sklon čela. Morda je dostatečně silná a vysoká. Uši jsou středně veliké a vztyčené, oči malé a 
ořechově hnědé. Především je hlava suchá. Přílišná masivnost dává hlavě nežádoucí těžký vzhled. 

2. Hlava s plochým čelem, které je z profilu rovné a sklon se zvedá krátce, ale příkře. Hlava tohoto tvaru 
má často tzv. můstkovou mordu, kde se hřbet mordy zvedá prohnutě vzhůru. Jinak se tato hlava podobá 
předešlé. 

3. Krátká široká hlava, u  níž je lebeční část poměrně široká, čelo velmi vypouklé, morda krátká, takže 
hlava dělá lehký dojem. Na tomto typu hlavy se často vyskytují lícní vaky a volné pysky.  



 

 

4. Klínovitá hlava, jejíž lebeční (kraniová ) část je poněkud úzká, čelo je skoro rovné a morda dlouhá, 
mnohdy tenká. 

 

 
 
Celkově vzato lze tolerovat všechny čtyři uvedené tvary. Na tvary 3. a 4. je však třeba pohlížet s výhradami, 
bránícímu výbornému ocenění.  
Je známo, že podle tvaru lebky jsou psi děleni na dlouholebé (německý ovčák, řada honičů a ohařů, chrti), 
krátkolebé (buldoci, boxeři, mopsové a čínští palácoví) a na mezitvary, ke kerým parří i karelský medvědí pes a 
většina ostatních špiců. Následující náčrtek lebky ukazuje, že nejblíže standardu je lebka označená jako 
normální, od standardu se nežádoucně odchyluje lebka široká i úzká.  

 
 
Tvar hlavy karelského medvědího psa je, jako u četných jiných plemen, ovlivněn kromě lícní kosti a jejím 
obloukem, také vrcholem temene a záhlavím. Vrchol temene je dobře vyvinutý a lícní oblouk poměrně široký. 
V poměru k velikosti psa je hlava poměrně veliká , aniž však vzbuzuje dojem těžkosti a hrubosti. Hlava psa se 
musí zřetelně lišit od hlavy feny, která se jeví trochu delší než hlava psa a má mít lehkost a ušlechtilost. 
Správný tvar hlavy karelského medvědího psa vykazuje čistotu linie, obrysy hlavy jsou měkké, ale jasné, bez 
rušivé odchylky. Čelo je krásně vypouklé a čelní sklon je zřetelný. Také spoj mezi mordou a lebeční 
(kraninovou) částí je zřetelný. Morda sama je poměrně vysoká a rovná. Zužuje se jen lehce směrem ke špičce. 
Proporce mezi lebkou a mordou může mít menší odchylku, ale obecně je poměr mezi délkou lebky a délkou 
mordy 6 : 5 nebo 6 : 4. Hřbet mordy je rovný. U samců se může vyskytnout mírná vypouklost, zřídkakdy i 
prohnutost. Spodní linie hlavy se zvedá rovnoměrně směrem ke špičce mordy, aby na konci šla poměrně příkře, 
takže je spodní čelist jasně viditelná. Při pohledu zepředu se jeví zřetelně trojhrannost hlavy, aniž by rušila spoj 
mezi částí lebeční a mordou. Pysky se uzavírají pevně a netvoří žádný lícní vak. Vyskytne-li se však, svědčí to o 
materiálově slabší mordě. Barva očí vykazuje s početním rozšiřováním plemene značnou různorodost od 
tmavého oka až po žluté. Světlé oko se toleruje, ačkoliv není podle standardu žádoucí. Teprve tmavé oči dávají 
hlavě karelského medvědího psa charakteristický výraz. Tzv. rybí oko je vždy velkou chybou a nemělo by se ny 
výstavě vyskytnout. Oči jsou ve srovnání s velikostí hlavy poměrně malé, oči fenek jsou zdánlivě větší než oči 
psů, protože fenky mají jemnější hlavu. Pohled kareláka má být výrazem bdělosti.  
Také uši vykazují značnou variabilitu jak ve velikosti, v umístění, v měkkosti i v postavení. Na dobré hlavě jsou 
uši středně veliké a poměr mezi jejich délkou a šíří je asi 8 : 7. Při vztyčených uších je vnější hrana uší poměrně 
svislá. Špička ucha má být mírně zaoblena. Na dobré hlavě je ucho víceméně v souladu s temenem hlavy. Uši fen 
se zdají pro skromnější osrstění být větší než uši psů. Tzv. netopýří uši by se vyskytovat vůbec neměly.Občas se 
ještě vyskytují dlouhé, úzké uši s ostrým hrotem, vysoko posazené. 
 



 

 

 
 
V síle boltců existují dva extrémní druhy : tenké, s jemným osrstěním s vnitřní stranou ucha skoro bez srsti, a 
vedle toho velmi tlusté uši s velmi zakulaceným hrotem, které jsou rozsazeny daleko od sebe. Příliš mekké boltce 
se při štěkání nežádoucně „vlní“.  
Pro rozložení barev na hlavě je typická širší nebo užší bílá kresba – maska. Je-li příliš široká, že jde i přes oči, 
vzniká poněkud nenormální dojem. Tehdy bývají oční výčka bez pigmentu. Vyskytnout se může, i když velmi 
zřídka, zcela černé zbarvení hlavy. Čenich je silný, nozdry obvykle černé. Vyskytuje – li se na čenichu růžová 
pokožka, která obvykle prosvítá pod osrstěním, je ohraničení špičky čenichu nerovnoměrné a světlost může 
klínovitě pronikat směrem ke středu, který však není bez pigmentu.  
Při celkovém hodnocení hlavy karelského medvědího psa je vždy třeba mít na paměti poměr hlavy k celkovému 
obrazu psa a rozdíly mezi pohlavími. Je třeba požadovat dostatečnou sílu a velikost hlavy, ale nezapomenout, že 
hlava nemá být masivní a hrubá. 
 
 
 
 
 
 

Podobnost a rozdílnost Karelského medvědího psa a 
Ruskoevropské lajky: 
 
Rozlišit finské národní plemeno Karelského medvědího psa od ruskoevropské lajky je pro laiky velmi obtížné. 
Nápadná podobnost celkového zjevu spolu s černobílým zbarvením je dána zejména jejich shodným místním 
původem. Společnými předky byli totiž domácí psi evropského severu, především Archangelské oblasti, Karelie 
a Komi a k nim přiléhající území. Formování v samostatná čistokrevná plemena začala v obou případech 
v třicátých letech 20.století. Začínající chovatelská práce byla přerušena šesti lety války. Středisky poválečné 
cílevědomé chovatelské práce s REL se stala zejména Leningradská oblast a sám Leningrad a s KMP finská 
Karelie, jižní a střední Finsko, tedy sousedící území obou států. Pokud jde o celkový vzhled, je možné obě 
plemena charakterizovat jako psy střední velikosti, silné a robustní. U KMP je robustnost patrnější. Zatímco 
formát REL je téměř čtvercový, pak je KMP o něco delší než vyšší.  
Patrnější a hlavní odlišnost se projevuje v hlavě. Ta má u REL tvar jen mírně klínovitý, ale především s výrazně 
zaokrouhleným a širokým zátylkem. Čelo je zřetelně klenuté. Hlava KMP má mnohem výrazněji klínovitý tvar a 
za vadu se považuje silně klenuté čelo. V krajině čelní a lícní je hlava KMP širší než u REL. Zejména při 
pohledu zepředu se hlava REL jeví zřetelně kulatější, zatímco hlava KMP výrazně klínovitý až trojúhelníkovitý 
tvar. U obou plemen vzpřímené uši jsou u REL poněkud menší s ostřejšími hroty, zatímco KMP má hroty uší 
mírně zakulacené. Přední i zadní končetiny mají KMP o něco silnější než REL.  
Rozdíly v kohoutkové výšce jsou zanedbatelné. U psů REL 52-58cm (při ideálních 56cm), u feny 50-56cm (ideál 
52cm). Ideální výška KMP je u psa 57cm a u feny 52cm, u obou pohlaví s rozdílem plus/minus 3cm.  
Pokud jde o barvu osrstění, připouští standard REL zbarvení od černé, přes černou s bílými znaky až po bílou 
s černými znaky.  Standard KMP vyžaduje zbarvení černé , nejraději s nádechem do hněda, s bílými ostře 
ohraničenými znaky; bílá barva s černými znaky je považována za nežádoucí.  
Je zajímavé, že zatímco Rusové připouštějí v zájmu osvěžení krve REL pro zvýraznění některých vloh vyjímečné 
křížení REL a KMP, Finové křížení těchto plemen vylučují.  
 
 
 
 
Výchova a výcvik Karelského medvědího psa (a lajky) 
 
 



 

 

Výchova Karelského medvědího psa začíná již v útlém věku. Musíte myslet na to, že máte štěňátko plemene, 
které je velice chytré a samostatné, a proto je dobré štěňátku vštěpovat výchovu zavčas, než mu dojde, že nejste 
středobodem světa. Již do půl roku věku se mu dá vštípit takové vychování, jež stačí k běžnému soužití a které 
nám pomůže překonat období puberty, kdy by jinak pejsek mohl začít zkoušet , co si může dovolit. Velice 
důležitá a zásadní věc je socializace.  
Pro zdravý vývoj pejska je důležité, aby ve štěněcím období měl co nejvíce možností setkávat se s druhými psy 
různého věku a měl co nejvíce možností se s nimi vyběhat a pohrát si. Ideální, obvzláště pro začátečníky, ale 
nejen pro ně, je navštěvovat s pejskem kurzy pro štěňátka. Ale pozor, vybírejte pečlivě. Správný kurz poznáte 
podle toho jak se Vám věnují, když napoprvé přijdete, zda pejsky nechají v kurzu pohrát a poběhat, kurz by měl 
být záživný, ne jen suchý dril. Rozhodně nedoporučuji začátečníkům chodit na cvičák, kde zaplatíte poplatek a 
dál si Vás nikdo nevšimne a nechá Vás svému osudu. V tom případě to jsou vyhozené peníze, protože sám si 
může každý pejska cvičit na zahradě nebo kdekoliv jinde a hlavní důvod – kontakt a hra s ostatními pejsky se 
nám vytrácí. Potom je lépe chodit na místa, kam chodí venčit více majitelů psů a přidružit se k nim. 
A teď již k výcviku. Základní minimum, které by měl pejsek znát, jsou tyto povely: Ke mně, sedni, lehni, zůstaň, 
k noze. 
Pamlsky a pochvala: Při výcviku pejska vždy používáme pochvalu a pamlsky. Nebojte se pochvalu až přehánět, 
reagovat spontánně a s nadšením. Pejsek musí slyšet výrazně rozdíl mezi pochvalou a pokáráním. Naučte se 
pracovat s intonací. Z pochvaly musí být znát nadšení a radost z dobře provedeného cviku a pokárání zase musí 
být poznat jak jste z pejskova chování rozmrzelí. Pamatujte, že pes opravdu nerozumí významu Vašich slov, to 
se naučí až postupně u některých, která jej budete učit. Na psovu akci musí vždy být okamžitá reakce. Pokud 
něco udělá dobře, hned jej obrovsky pochválíme, a pokud provede něco špatného, musí hned poznat, že se nám 
to nelíbí.Ještě také musíme rozpoznat, kdy pejsek udělá něco špatně: Pokud: 1, nás nepochopil, špatně jsme mu 
povel zadali, potom je chyba v nás, řekneme jen mírně ne, musíme se opravit a pejskovi povel lépe ukázat , 
pomoci a poté následuje obrovská pochvala. 2, neposlechne, protože nechce poslechnout. V tu chvíli jej můžeme 
ostře pokárat, znovu dát povel a pokud poslechne, velmi chválit. Musí vidět ten kontrast v našem chování a 
intonaci. I pochvala a pokárání by však měly být poměrně krátké, nevedeme k psovi dlouhé monology, co, proč a 
jak špatně/dobře udělal. Jednak nám nerozumí a jednak ho k smrti znudíme a výsledný efekt nebude žádný. 
Ke mně: Nejdůležitější a nejpoužívanější povel!!! Nácvik u štěňátka začínáme jakmile se u nás zabydlí, začne 
nás považovat za svou smečku a začne reagovat na své jméno. Pro výcvik je dobré mít plnou kapsu pamlsků, být 
vždy připraven pejska za správně provedený povel okamžitě pochválit. Nácvik začneme doma, kde je nejméně 
rušivých elementů. Vezmeme si pamlsek tak, aby na jej štěňátko vidělo a zavoláme: „Nero, ke mně“ jasným a 
přívětivým hlasem. Pokud se k nám štěňátko rozeběhne, poklekneme k němu, nadšeně ho vítáme a ihned mu 
dáme pamlsek. Pokud se k nám nerozeběhne, začneme pozpátku od něj utíkat a snažíme se upoutat jeho 
pozornost.: znovu zavolat, zatleskat…. Jakmile zareaguje, musíme dát okamžitě najevo nadšení: „to je 
výýýýýýborně, ke mně“, ještě kousek couvnout, je to pro něj v podstatě hra na honěnou, přičapnout , okamžitě 
dát pamlsek a pochválit. Chvilku si pohrát a dát zase volno. Je dobré cvik zopakovat 3x a dost. Dát štěňátku 
pauzu, ať ho cvik neomrzí. Jakmile štěňátko umí přivolání  doma, zkusíme přivolání venku nejdříve na klidném 
místě, kde nás nikdo neruší, aby se štěňátko soustředilo jen na nás a postupně měníme prostředí s více rušivými 
vlivy – druzí pejsci atd. Pokud se nám stane, že štěňátko vyběhne směrem pryč, je opět dobré utíkat opačným 
směrem a snažit se upoutat jeho pozornost: jméno, zatleskání, zapískání, cokoliv…. Pokud již štěňátko má s námi 
dobrý vztah, mělo by se otočit a rozeběhnout k nám. Pokud takto učiní, již při změně jeho směru k nám musí být 
obrovská pochvala: „Výýýýýýborně, to je ono, ke mně“ a jakmile nás štěňátko dostihne, dát mu pamlsek, 
obrovsky pochválit, pohrát si. Musí vědět, že s námi je to vždy lepší, než cokoliv jiného. Pokud štěňátko 
neposlechne a začne si například hrát s jiným pejskem, máte dvě možnosti. Pokud je to v klidném prostředí, kde 
mu nehrozí riziko poranění, můžete se mu schovat. Po krátké době jistě zjistí, že mu jaksi někdo chybí. Většinou 
začne svého páníčka hledat, trocha paniky mu neuškodí, alespoň si nás příště bude hlídat víc. Takže jak uvidíme, 
že nás už opravdu hledá a postrádá, zavoláme z úkrytu. Pokud nás najde, můžeme jej pochválit ale můžeme 
k tomu i přidat udiveným a mírně káravým hlasem: „Kde jsi byl?“ Pokud nás štěňátko nemůže najít, můžeme se 
mu ukázat a  závěr je stejný: pochvala, ale i mírné podivení nad tím, kdepak se to ztratil. Pejsek si musí 
uvědomit, že jste to Vy, kdo udává směr a cíl, protože Vy jste vůdcem jeho smečky. Jakmile je tedy pejsek  u 
nás, pokračujeme procházku a za chvíli zkusíme přivolat  znovu, a teď musí být obrovská pochvala a hra, aby 
štěňátko vědělo, že teď je to skutečně správně. Někdy, pokud nemáme zcela ujasněný vztah vůdce a podřízený, a 
také často z přemíry energie a bujnosti v době psí puberty se může stát, že předtím poslušné štěňátko se najednou 
mění v paličatého puberťáka, který náhle ohluchl a najednou neslyší, že ho někdo volá. Pokud se tato situace 
stane jednou, dvakrát, postupujeme podle výše zmíněného návodu. Pokud ovčem pubertální nezvedenec začne 
z této situace dělat pravidlo, je nutné přistoupit k jiné metodě. Vezmeme lehkou, ale pevnou desetimetrovou 
šňůru, kterou psovi připneme předtím, než mu dáme volno. Pro začátek ji můžeme na konci držet, později ji 
pustíme a necháme ji voně psem vláčet za sebou. Šňůru si hlídáme, aby se nevzdálila z našeho dosahu, pokud se 
pejsek vzdaluje dále než  zmíněných 10 metrů, již jej přivoláme a za přiběhnutí velice chválíme. Pokud nechce 



 

 

přijít, prudce šňůrou trhneme a ostře káravým hlasem řekneme „Co je to? Ke mně!“ Pokud nás již pejsek 
uposlechne a vydá se k pánečkovi, již chválíme: „To je dobře, ke mně.“ A jakmile skutečně přijde, následuje opět 
obrovská pochvala, pamlsek, hra….. Pokud by si to náhodou pejsek zase během cesty rozmyslel a rozhodl se 
nepřijít, zase s ním můžeme cuknout a ostře jej napomenout a znovu zopakovat povel. Postupně opět 
vyhledáváme situace s rušivými elementy, kde jsou nablízku jiní psi atd. Jakmile je pejsek zaujat něčím jiným, 
než jsme my, přivoláváme. Pokud neposlechne, použijeme šňůru. Pokud se nám stane, že je pejsek rychlejší a 
uteče i se šňůrou, nevadí, dojdeme na místo, kde na šňůru dosáhneme. Díky ní nám pejsek nemůže utéct a 
nemusíme trapně obíhat okolo druhého psa a svého pejska nahánět. Máte dvě možnosti. Máte dvě možnosti: Buď 
opět cuknout šňůrou, velice ostře pokárat a přivolat. (jakmile přijde, pochválit) A nebo si pro něj dojít, utéct díky 
šňůře nemůže, a razantně jej potrestat. Potom ihned zopakovat přivolání a pokud nyní poslechne, okamžitě 
obrovsky chválíme. Přivolání zopakujeme a opět chválíme. Doporučuji šňůru používat po celou dobu nápravy 
přivolání, třeba i dva měsíce v kuse, dokud přivolání není perfektní.  Teprve potom můžeme psa pouštět bez 
šňůry, ale je dobré ještě v krátkém mezidobí nechat jej za sebou tahat 1-2m dlouhou šňůru, aby měl stále pocit, 
že je na šňůře. Pokud ovšem v období, kdy pejsek ještě není poslušný, jej budeme střídavě pouštět se šňůrou a 
bez šňůry, ztrácí tato metoda jakýkoliv efekt. Pejsek se velice rychle naučí rozlišovat,kdy je se šňůrou a kdy bez. 
Teprve až je na šňůře 100%, můžeme jej pustit bez ní. 
Sedni: Povel sedni můžeme pejska naučit metodou hravou nebo donucovací. Donucovací metoda spočívá v tom, 
že pejska, který je na vodítku, přidržíme za obojek, řekneme sedni a přitlačíme zadeček k zemi.Pochválíme a 
dáme pamlsek.  Druhá, hravá metoda spočívá v tom, že stojícímu pejskovi přidržíme před nosem pamlsek a spolu 
s povelem sedni pamlsek zvedáme pejskovi nad hlavu. Pejsek, aby na pamlsek viděl, hlavičku zakloní a následně 
si i sedne. Následuje pochvala a pamlsek.  
Lehni: Pokud už pejsek umí povel sedni, přikročíme k nácviku povelu lehni. Sedícímu psovi opět přidržíme před 
nosem pamlsek, ovšem nyní povedeme pamlsek směrem dolů až na zem. Pejskovi přitom přidržíme záď, aby 
nemohl vstát, a tak mu nezbude nic jiného, než si lehnout a v tom okamžik jej pochválíme a dáme pamlsek. 
Později už nebude potřeba přidržovat záď, pejsek si lehne hned, jakmile uvidí náš pohyb s pamlskem k zemi a 
uslyší povel a nakonec si lehne i bez pamlsku. I potom je potřeba chválit. 
Zůstaň: Začínáme poté, co již pejsek zvládá povel lehni. Dáme pejskovi povel lehni a přidáme zůstaň. Poté od 
pejska poodejdeme krok, počkáme 2-3 sekundy a pochválíme klidným tónem :“to bylo dobře, zůstaň.“ Zase 
poodstoupíme na 2-3 sekundy, vrátíme se, následuje obrovská pochvala, hra, volno. Po chvilce můžeme cvik 
zopakovat.  Zpočátku bude pejsek chtít po poodejítí psovoda vstát, potom k pejskovi přikročíme, řekneme 
káravě:“Ne, lehni, zůstaň“ a zase poodstoupíme o krok. Postupně prodlužujeme vzdálenost a dobu odložení psa. 
Kdykoliv ve fázi výcviku bude chtít vstát, vrátíme se k němu a znovu jej položíme. Může být na dlouhé šňůře, 
právě proto, aby nám z odložení neprchl. S prodlužováním vzdálenosti nespěcháme,  pokud začne pejsek na 
určitou vzdálenost vstávat, vrátíme se, dáme znovu povel zůstaň a vzdálenost zkrátíme. Nakonec, až pejsek 
zvládá odložení na delší vzdálenost, můžeme se mu schovat, tak abychom na něj viděli, ale on nás neviděl. 
V úkrytu posečkáme pár sekund a pokud pejsek vydržel, vrátíme se a opět obrovsky chválíme. Pokud nevydržel, 
vrátíme se k němu, pokáráme, dáme znovu povel a opět se vzdálíme. Napoprvé stačí, aby pejsek vydržel pár 
sekund, postupně dobu odložení prodlužujeme. 
K noze: Při nácviku povelu k noze používáme vodítko a pamlsek. Nejdříve pejska musíme naučit, že na povel 
k noze se musí přiřadit k naší levé noze. Začínáme v klidu ve stoje. Pejska máme upoutaného na vodítku, 
řekneme k noze. V pravé ruce držíme pamlsek, kterým jej navádíme k levé noze a jakmile je podél naší nohy, 
řekneme sedni, dáme pamlsek a pochválíme. Cvik opět 3x opakujeme. Až pejsek pochopí, že na pocek k noze se 
má přiřadit k levé noze a sednout, můžeme nacvičovat chůzi u nohy. Řekneme „K noze“ a vykročíme. V levé 
ruce držíme vodítko a v pravé pamlsek. Pamlsek pejskovi držíme před nosem aby na něj viděl a následoval jej. 
Pejska chválíme:“ To je dobře, k noze“, po pár krocích zastavíme, řekneme sedni, dáme pamlsek a opět 
pochválíme. Cvik opět 3x zopakujeme, ohrajeme si a dáme pejskovi volno. Postupně prodlužujeme délku chůze a 
měníme směry chůze. Pejska stále dirigujeme pamlskem v pravé ruce a vodítkem v levé. Pokud pejsek zaostává, 
zamáváme mu pamlskem před nosem a nalákáme jej na něj, pokud naopak předbíhá, pamlsek mu tak moc 
neukazujeme a cukneme vodítkem s povelem :“K noze“ tak, aby pejsek zpomalil. Pokud se bude pejsek 
vzdalovat od nohy, opět cukneme vodítkem směrem k noze, ukážeme pamlsek a řekneme : „K noze.“ Postupně 
bude pejsek chodit u nohy tak pěkně, že necháme vodítko spuštěné a chytíme jej pouze při pejskově chybě, 
abychom jej opravili a nakonec bude pěkně chodit u nohy i bez vodítka.  
Na závěr ještě cvik-necvik a to je chůze na vodítku. Pes na vodítku by měl chodit pěkně, bez tahání, zdržování. 
Směr a rytmus určuje páníček, ne pes. Chůzi na vodítku pejska učíme od malička  a už od štěňátka jej učíme , že 
nesmí tahat kam chce on. Pokud tánne, řekneme ostře: „ne“ a cukneme s vodítkem. Pokud táhne znovu, opět 
řekneme :“Ne“ a   opět cukneme. Samozřejmě jakmile pejsek povolí, pochválíme jej. Můžeme často a nečekaně 
měnit směry, aby se pejsek naučil, že on musí sledovat nás a ne my jej. Je dobré pejska správnou chůzi na 
vodítku naučit zavčasu, dokud je malé štěňátko a dokud ještě nemá příliš sílu. V dospělosti už pes sílu má a dá 
mnohem více práce jej usměrnit. A asi nikdo si nepřeje být smýkán svým psem, kamkoliv si tento zamane.  



 

 

Pokud se Vám podařilo pejska naučit alespoň tyto základní povely, jistě máte doma velmi příjemného a 
ovladatelného společníka. Můžete být spokojeni sami se sebou a svým pejskem. Bude Vám milým společníkem 
na procházkách v přírodě a bude si je s vámi užívat plnými doušky. Pokud máte trošku vyšší ambice, můžete  se 
pustit do dalšího výcviku a zkusit se svým pejskem složit nějaké zkoušky jako například ZOP (Zkouška 
ovladatelnosti psa), ZZO(Zkouška základní ovladatelnosti) nebo i další zkoušky. Můžete zkusit i agility, 
canicross, tanec se psem, cokoliv, co Vás napadne, protože kareláci i lajky jsou pejsci učenliví a chytří.  
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POUŽITÍ: Lovecký špic. Pes určený především k zadržení zvěře při lovu losů a medvědů. 
 
KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 5  Špicové a primitivní plemena. 
    Sekce 2 Severští lovečtí psi. 

Zkouška z výkonu pouze v severských zemích (Norsku, Švédsku a Finsku).  
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Za předka plemene je považován pes z území Komi, také nazývaný 
zyrianský pes. Nicméně původní předci plemene pocházeli z Karélie (Ladoga, Olonets a Severní Karélie), kde 
byli využíváni ke všem způsobům lovu zvěře. Šlechtění započalo v roce 1936 s cílem vytvořit robustního psa, 
který vyštěkává velkou zvěř. Tehdy bylo rozhodnuto, že jméno plemene je karelský medvědí pes. První standard 
byl uznán v roce 1945. První jedinci byli zaregistrováni v roce 1946. V současnosti je plemeno časté ve Finsku. 
 
CELKOVÝ VZHLED: Středně velký špic s hustou srstí. Robustní, pevně stavěný. 
 
 DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je pouze mírně delší než výška v kohoutku. Hloubka hrudníku je 
přibližně polovina výšky v kohoutku. Poměr mezi délkou čenichu a délkou lebky je přibližně 2 : 3. Délka lebky 
je přibližně stejná jako její šířka a hloubka. 
 
POVAHA / TEMPERAMENT: Horlivý lovec; velmi nezávislý, přesto spolupracující při vyhledávání zvěře; 
zvěř ohlašuje štěkáním. Má ostré smysly, především čich, je proto vhodný pro lov velké zvěře. Velmi dobrý 
orientační smysl. Vyrovnaný, odvážný a vytrvalý. Vysoce vyvinutý zájem o zvěř. Velmi sebevědomý, může být 
agresivní vůči ostatním samcům, nikdy není agresivní vůči lidem. Poněkud rezervovaný. 
 
HLAVA: Při pohledu zepředu trojúhelníkový tvar, ne příliš dlouhá. 
 
MOZKOVÁ ČÁST: 



 

 

Lebka: Široká, při pohledu zepředu a z profilu mírně klenutá, nejširší mezi ušima. Čelní rýha je sotva patrná. 
Nadočnicové oblouky jsou jen slabě vyvinuté. 
Stop: Nepříliš výrazný, spíše dlouhý, plynule vyklenutý směrem k lebce. 
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
Nosní houba: Velká, černé barvy.  
Čenich: Hluboký, jen mírně se zužuje směrem k nosní houbě. Nosní hřbet je rovný. 
Pysky: Spíše tenké a přiléhající.  
Čelisti/Zuby: Velmi silné čelisti. Zuby jsou dobře vyvinuté a pravidelné, úplný chrup (42 zubů) obvyklého 
zubního vzorce. Těsný nůžkový skus. 
Líce: Jařmové oblouky dobře vyvinuté. 
Oči: Poměrně malé, mírně oválné. Různé odstíny hnědé barvy. Ostražitý a temperamentní výraz. 
Uši: Vztyčené, poměrně vysoko nasazené, střední velikosti, s mírně zaoblenými špičkami. 
 
KRK: Svalnatý, střední délky, klenutý a bohatě osrstěný. 
 
TRUP:  
Kohoutek: Výrazný, především u psů-samců. 
Hřbet: Vodorovný a svalnatý. 
Bedra: Krátká a svalnatá.  
Záď: Široká, silná a mírně spáditá. 
Hrudník: Prostorný, nepříliš široký, poměrně dlouhý, dosahující přibližně k loktům. Žebra mírně klenutá, 
předhrudí dobře patrné, ale ne příliš výrazné. 
Spodní linie a břicho: Břicho mírně vtažené. 
 
OCAS: Vysoko nasazený, střední délky, zahnutý nad hřbet, špička ocasu se dotýká těla na bocích nebo na hřbetě. 
Přirozeně krátký ocas je přípustný a je stejnocenný s přirozeně dlouhým ocasem.  
 
KONČETINY: 
 
HRUDNÍ KONČETINY: 
Celkový vzhled: Silné s pevnými kostmi. Při pohledu zepředu rovné a paralelní. Nadloktí a lopatka jsou stejné 
délky; předloktí je mírně delší.  
Lopatky: Poměrně šikmé, svalnaté. 
Nadloktí: Mírně šikmá a silná. 
Lokty: Směřující rovně vzad, ležící na kolmici spuštěné z kohoutku. 
Předloktí: Silná a svislá. 
Nadprstí: Střední délky, mírně šikmá, pružná. 
Přední tlapky: Pevné, dobře klenuté, okrouhlé a směřující kupředu. Polštářky pružné, ze stran pokryté hustou 
srstí. 
 
PÁNEVNÍ KONČETINY:  
Celkový vzhled: Silné a svalnaté, při pohledu zezadu rovné a paralelní. 
Stehna: Široká a dlouhá se silnými svaly. 
Kolena: Směřují kupředu, středně zaúhlená. Přední linie končetiny je plynule tvarovaná. 
Bérce: Dlouhé a svalnaté. 
Hlezna: Nízko položená, výrazně zaúhlená. 
Nárty: Krátké, silné a kolmé. 
Zadní tlapky: Pevné, mírně delší a méně klenuté než přední. Polštářky pružné, ze stran pokryté hustou srstí. 
 
CHODY / POHYB: Lehký, prostorný a bez námahy. Snadno přechází z klusu do cvalu, který je jeho 
nejpřirozenějším pohybem. Končetiny se pohybují paralelně. 
 
KŮŽE: Dobře přiléhající, bez vrásek. 
 
OSRSTĚNÍ: 
 
Srst: Krycí srst je hrubá a rovná. Na krku, hřbetě a zadní straně stehen delší než jinde. Podsada měkká a hustá.  
 



 

 

 
    

LAJKY 
 
 
Původ lajek 
 

 
Severní ostrouší psi, jak je nazývají kynologové v zemi původu, u nás nazývané  špicovitými nebo primitivními 
plemeny,  podle použití dělíme na tři skupiny plemen: tažné, honiče jelenů a lovecké lajky.  
Pro práci ve spřežení, převoz nákladů a lidí se na severu používalo mnoho plemen psů, mezi které patřily i různé 
druhy lajek. Ale existují i plemena, speciálně určená k těžké práci ve spřežení. Tažní psi jsou rozšířeni na 
arktickém pobřeží a na březích velkých severních řek. Pro všechna plemena tažných psů je charakteristickým 
rysem zejména pevná kostra a určitá hrubost, pro většinu z nich i větší výška. Na lovu se většinou nepoužívají, 
ale běžící zvěř, třeba i velkého ledního medvěda, se tito psi snaží pronásledovat.  
Honiče jelenů je správnější nazývat pasteveckými psy tundrové zóny. Používají se při pasení sobů (islandská 
lajka -Iceland Dog- se používá při pasení ovcí). Tito psi jsou obyčejně nižší až střední výšky se živým, měkkým 
charakterem. Mezi nimi se vyskytují jedinci, kteří mohou hledat a hlásit drobnou kožešinovou zvěř i tetřevy. 
Většina z nich má slabý lovecký instinkt. Honiči jelenů neprojevují loveckou vášeň, která je vlastní loveckým 
lajkám.  
Lovecké lajky vznikly v zóně tajgy. Používaly se hlavně k vyhledávání a lovu kožešinové zvěře, zvěře pernaté i 
spárkaté i velkých šelem. Někdy se používají jako tažní psi, ale to není jejich hlavní práce. Na rozdíl od tažných 
psů je pro ně charakteristická lehčí stavba těla a díky tomu schopnost k rychlejšímu běhu. Od honičů jelenů se liší 
velmi rozvinutým loveckým instinktem i některými rozdíly v exteriéru. 
Tyto tři pracovní skupiny plemen severních psů se stále křížily na hranicích oblastí svého rozšíření. Ale různé 
životní podmínky a přesný cílevědomý výběr na základě požadavků k jejich použití způsobily vznik místních 
plemen, lišících se exteriérem i pracovními kvalitami.  
Z kynologického hlediska  severní špicovité psy  zařazujeme k primitivním plemenům . Jsou velmi starého 
původu. Pod primitivností se chápe, ne slabě rozvinutá psychická činnost, ale blízkost těchto plemen k jejich 
divoce žijícím předkům. Výzkumy je dokázáno, že stavba lebky prvních zdomácnělých psů je plně shodná 
s lebkou lajek.   Navenek bývají lajky často velmi podobné některým divokým zvířatům – představitelům čeledi 
psovitých. Podle posledních srovnávacích studií je vlk přímým předkem všech našich psů a lajky tím patří 
vývojově k nejbližším příbuzným vlka, o čemž svědčí i vnější podoba. Koncem minulého století si někteří znalci 
lajek mysleli, že kromě vlka, předky některých plemen lajek mohly být liška a další druhy psovitých šelem. 
Podobné předpoklady byly založeny jen na vnější podobě a nebyly vědecky dokázány. Psi se značně odlišují od 
lišky a dalších psovitých šelem nejen různou stavbou řady orgánů, ale i biologií rozmnožování. V současné době 
je vlk, jako jediný předek všech psů, potvrzen i srovnáním DNA. 
S vlky lajky sbližuje stavba lebky, suchá, klínovitá morda, nevelké stojící uši, střední rozměry očí, často se 
šikmým průřezem víček, celkový charakter srsti, nevysoká ve srovnání s některými jinými plemeny plodnost. 
Lajky se v těžkých životních podmínkách rozmnožují  stejně jako vlci – jednou za rok. Nutno dodat, že lajky, 
hlavně ty chované jako tažné, byly často kříženy s vlky, i proto je lajka tak blízká svému divokému předku. 
Lovecké lajky se zformovaly jako nezaměnitelní pomocníci při  lovu u národů, žijících v lesní zóně Evropy a 
Asie. Na takovém velkém území byly jedinou plemennou skupinou loveckých psů, se kterou za dávných časů 
lovili veverky, kuny, sobola, losa, medvěda, tetřeva, kachny a jiné. V řadě míst se lajky současně používaly jako 
hlídací psi, ale to nebylo jejich hlavní použití.   
Těžké životní podmínky, při kterých mohl přežít jen nejlepší pes, způsobily to, že u lajek vzniklo mnoho cenných 
vlastností. Jejich organismus je přizpůsoben k úplnějšímu zpracování potravy než u jiných psů. Mohou snášet 
dlouhodobý nedostatek potravy a rychle regenerují své síly. Lajky jsou přizpůsobeny ke snášení silných mrazů, 
ale celkem dobře se cítí i za horka. Volný život z jedné strany a přísnost lovců k chování a kvalitě lajek z druhé 
strany způsobily, že u lajek vznikla určitá samostatnost, vysoká chápavost a měkký, poslušný charakter.  
Srovnatelně stejné požadavky k práci při lovu na různé druhy zvěře (hlásit veverku nebo tetřeva, zastavit a hlásit 
losa, zadržet medvěda atd.), podobné geografické podmínky (dlouhá chladná zima, mnoho sněhu) a životní 
podmínky (celoročně venku) daly možnost ke vzniku venkovní podoby i podobných loveckých vlastností lajek, 
žijících i ve velmi vzdálených oblastech. Tímto výběrem se prosadil víceméně jeden základní typ. Obyčejně jsou 
to psi střední výšky, pevné, suché stavby těla a vyrovnané povahy. Lajky mají hlavu klínovité podoby s plavným 
přechodem od čela k mordě. Morda je suchá, ke konci se zužuje, nezřídka zaostřená, s pevně přiléhajícími pysky 



 

 

k čelistem. Uši stojaté, trojúhelníkovitého tvaru, se zaostřenými konci. Oči tmavé, se středně šikmým průřezem 
víček. Ocas je zahnutý do kruhu a přitisknutý ke hřbetu nebo k boku. Srst je velmi hustá, skládá se z rovných, 
celkem dlouhých hrubých pesíků (osin), a krátké, jemné, měkké podsady. Dlouhá srst krku, na hranici s krátkou 
srstí hlavy, tvoří pro lajky charakteristickou hřívu nebo licousy, které se nejvíce projevují u samců. Lajky mají 
velice dobrý sluch, čich i zrak. Jsou energické, obratné, pohyblivé a mají výdrž. 

Tak si vždy představujeme tyto výborné psy, které vytvořil člověk už v dávné minulosti. 
Ale nelze zapomenout i na to, že v současných lajkách je zkoncentrována práce lidí, mnoha 
pokolení. Každý nový typ lajek vždy vznikal z existujícího materiálu, a to velmi dobrého, bez 
kterého by bylo nemožné vytvořit nový. 

 
 

Plemena lajek 
 
Všechny lajky mají mnoho společného ve své vnější podobě, ale v různých místech svého rozšíření se odlišují 
rozměry, zbarvením, některými změnami ve stavbě těla, charakteru atd. Tyto rozdíly vznikly při dlouhodobém 
rozvoji chovu psů na severu, kde v různých místech na formování lajek měly vliv: určitá specializace lovu, různé 
geografické podmínky, tradice a zvyky národů. Například typ drobné, lehké finské lajky, která výborně pracuje 
na lovu lesní pernaté zvěře a drobné kožešinové zvěře v čistých borových lesích evropského severu, se nemohl 
zformovat v oblastech Sibiře a Dálného východu, kde jsou v lese vývraty a v půdním pokryvu se vyskytují 
vysoké trávy. K úspěšnému lovu na sobola a spárkatou zvěř v těchto oblastech je lajka finského typu nevhodná. 
Zde je nutné mít silnějšího a houževnatějšího psa, schopného dlouhodobě pronásledovat zvěř v těžkých 
podmínkách kopcovité tajgy. Na Dálném východě a v Poamuří, kde lajky používali nejen na lov, ale i zapřahali 
do saní, které pes a lovec táhli při přechodu do loveckého území a při návratu domů, se lajky vyznačovaly větší 
výškou a pevnou kostrou.  
Různé přírodní podmínky a charakter práce, ale i zvyky a tradice místního obyvatelstva byly příčinou vzniku 
mnoha plemen lajek.  
Různé druhy lajek nazýváme plemeny, ale to nebylo vždy opodstatněno. Každý z druhů byl jen v centru oblasti 
svého rozšíření čistým typem, i když i zde byly zpozorovány různé typy psů, které se projevovaly ve zbarvení, 
rozměrech, tvaru hlavy atd. Na hranicích oblastí rozšíření místního druhu stabilně docházelo ke křížení. 
Následkem toho místní druhy lajek, jejichž oblast rozšíření byla malá, se často měnily v jiné druhy (nové), 
některé vznikaly, jiné vymizely.  
Lajky byly mnohá staletí „obyčejnými pouličními psy“ loveckého obyvatelstva tajgy. Přes volné držení si 
zachovaly svůj druh a výborné lovecké vlastnosti. Příčinou toho byl nejen přísný výběr, ale i geografická a 
hospodářská izolovanost oblastí tajgy. 
Zlom nastal při kolonizaci Sibiře. Oblasti tajgy začali osídlovat Rusové, kteří s sebou přivezli různé druhy psů. 
V důsledku volného držení psů došlo ke křížení, znečištění chovu a v některých místech i vymizení místních 
lajek. Přesto byly lajky velmi ceněny a kočovné kmeny lovců byly na chovu lajek existenčně závislé. V době 
před I. světovou válkou se za lajku kmene Tunguzů, vycvičenou k lovu sobolů, platila závratná suma 1000 rublů. 
V polovině 20. let minulého století se o lajky začal v tehdejším SSSR zajímat široký okruh lovců, kynologů, 
myslivců. Začal se rozvíjet umělý chov lajek. Svaz kynologů na svém sjezdu potvrdil první standarty některých 
lajek. První Všesvazová výstava loveckých psů    v r. 1928 ukázala, že lajky jsou u lovců velmi populární. Velmi 
dobré lajky přivezli lovci z Uralu.  
Umělý chov a zkoumání lajek byly v bývalém SSSR základem k pokusům o jejich plemennou klasifikaci. První 
rozdělení bylo na lajky vlkovité a šakalovité. Ale toto rozdělení se neujalo. 
Zkoumání lajek a jejich chov v různých oblastech vyžadoval, aby byly vytvořeny lepší standarty. A proto v r. 
1939 bylo na kynologické poradě přijato pět dočasných standartů lajek: finsko-karelská, karelská, komi 
(zyrjanská), chantejská (osťacká) a mansejská (vogulská).    II. světová válka přervala práce na vytvoření plemen 
podle těchto standardů. Počet lajek se za války velmi snížil. A protože se zhoršila i čistokrevnost plemen lajek, 
bylo v letech 1943-44 přijato rozhodnutí o organizaci chovných stanic loveckých psů. V té době vzniklo 65 
státních chovných stanic, v 17 z nich se chovaly jenom lajky a v ostatních tvořily lajky značnou část chovu.  
Široký rozvoj umělého chovu vyžadoval vypracování nové plemenné klasifikace, protože původní, založená na 
etnografickém principu, ztěžovala vedené selekčně chovných prací a v řadě případů je dělala nemožnými. Nová 
plemenná klasifikace byla navržena v roce 1947. Je založena na geografickém principu, podle kterého 
k formování plemene musí docházet splynutím místních blízkých druhů na velkém území. Po dvou letech byly 
schváleny dočasné standarty nových čtyř plemen lajek: karelofinské, ruskoevropské, západosibiřské a 
východosibiřské. 



 

 

Tím byla deklarována  nová plemena lajek. Ale ta bylo nutno vytvořit, a na to byla nutná dlouhá doba. 
Formování nových plemen začalo v 50. letech a skončilo většinou v 70. letech.  

Současná plemena lajek: karelofinská, ruskoevropská a západosibiřská se liší rozměry, 
zbarvením, stavbou těla (exteriérem), původem, charakterem chování atd. 
Pro čistokrevné lajky jsou netypické tyto příznaky: polostojaté ucho nebo se svěšenými konci, ocas půlkruhem 
nebo obloukem, velmi dlouhá nebo velmi krátká a také zvlněná, kadeřavá, měkká srst, kávové (hnědé) zbarvení, 
vlhké převislé pysky a masitá hrubá morda, vykulené nebo zapadlé oči. Tyto znaky projevují u lajek křížených 
s jinými plemeny psů.  

 

Karelofinská lajka  
 
Karelofinská lajka je nejmenší z loveckých lajek. Výška psa v kohoutku 42 –48 cm, feny o 2 cm méně. Formát u 
psů skoro čtvercový, u fen může být protažený. Hlava suchá, středně klínovitá, se suchou zaostřenou mordou, 
která je o dost kratší než lebeční část. Délka lebeční části hlavy je rovna nebo trochu větší než její šířka. Přechod 
od lebky k mordě je plavný, ale zřetelný. Vypouklina zátylku slabá. Uši nevelké, se zaostřenými konci, jsou šíře 
postavené. Oči okrouhlé, čím tmavší, tím lepší. Pohled živý, výrazný. Špička nosu je černá, při světlém zbarvení 
může být hnědá.  

Končetiny suché s okrouhlými tlapami. Vlčí drápy na zadních nohou se nepřipouští. 
Srst u většiny lajek je přilehlá. Ocas nosí v kruhu, často v tuhém závitu.  
Pro toto plemeno je charakteristické zrzavé zbarvení všech odstínů. Zbarvení není stejného odstínu, dolní části 
těla a ocasu jsou vždy světlejší než hlava a hřbet. Připouští se bílé skvrny na hrudi, břiše, konci ocasu a na nohou, 
a také černá „maska“ na mordě a jednotlivé černé chloupky na hřbetě a vrchní straně ocasu. Feny se neodlišují 
velkou plodností. Mívají obyčejně 1 – 4, zřídka 5 – 7 štěňat. 
Konstituce karelofinských lajek ve srovnání s jinými plemeny lajek je sušší. Typ vyšší nervové činnosti je více 
vzrušitelný. Psi jsou velmi pohybliví, mívají velký lovecký zápal a citlivě reagují na vztah člověka k nim. 
Zvýšená vzrušitelnost vyžaduje od jejich vůdce přímé a citlivé jednání. Tito psi jsou velmi urážliví a nesnáší bití. 
Jednou tvrdě potrestaný pes se bojí svého vůdce a nedůvěřuje mu. 

Karelofinská lajka je větev finské ptačí lajky a přirozeně se jí v mnohém podobá. Ale na 
rozdíl od finské lajky je pro exteriér karelofinské charakteristická hlavně přiléhající srst a ne 
tak křiklavé (výrazné) zbarvení, připouštějí se bílé skvrny větších rozměrů na hrudi a nohou, 
jsou méně přísné požadavky k charakteru závitu ocasu a způsobu jeho nošení.  

Karelofinská lajka má lepší a různorodé pracovní vlastnosti než finská.  
Plemeno bylo vytvořeno v Moskvě a Leningradě. 

Použití: lov na různé druhy zvěře a ptactva. Ale hlavně na lov drobné kožešinové zvěře od veverky po kunu, jsou 
známy i případy lovu sobolů. Psi mají velmi jemný sluch a proto výborně pracují na lovu lesního ptactva, hlavně 
tetřevů. Někteří jedinci byli úspěšně používáni na losa i divočáka, dokonce i na medvěda. Vyskytuje se používání 
těchto psů i na lovu kachen a bahenního ptactva, kde pracují podobně jako kokršpaněl.  
 

Ruskoevropská lajka 
 
Ve standartu této lajky je uvedeno, že vznikla splynutím blízkých druhů lajek: archangelské, komi, karelské, 
voťacké a jiných. Ale známý v poslední době typ ruskoevropské lajky vznikl ne splynutím různých druhů, ale byl 
vytvořen kynology a chovateli – nadšenci jako výsledek dlouhodobé selekčně plemenné práce. Ruskoevropská 
lajka v dnešní formě není žádné „původní plemeno“. 
Formování ruskoevropské lajky začalo v Leningradě a Moskvě. Zpočátku byl chov založen na základě jedinců  
vyvezených z Komi, ASSR, Archangelské oblasti. Je nutno podtrhnout, že původní plemenný materiál měl 
výborné pracovní vlastnosti. Na první etapě umělého chovu, kdy nebylo dnešní rozdělení plemen, se částečně 
používali i jedinci, přivezení ze západní Sibiře, Leningradské oblasti, které jsou blízké karelofinským lajkám.  
Ruskoevropská lajka je pes střední výšky, silné postavy, ale zároveň lehký, se živým temperamentem. Výška 
v kohoutku u psů 52 – 58 cm, u fen o 2 cm méně. Nejvhodnější výška psů 55 – 56 cm, fen 51 – 52 cm. Formát 
blízko k čtvercovému. Většina představitelů plemene se vyznačuje pevnou a suchou stavbou těla.  
Hlava středně klínovitá se srovnatelně širokou okrouhlou zátylkovou částí. Vypouklina zátylku není ostře 
vyznačena. Morda suchá, zaostřená, viditelně kratší než lebeční část s pevně přiléhajícími pysky k čelistem a 
s černou špičkou nosu. Lícní oblouky jsou dobře rozvinuté, přechod od nich k mordě je plavný, zřetelný. Hlava 
úzká se slabě rozvitými lícními oblouky a vypouklým čelem je vážný nedostatek. Uši vysoko postavené, nevelké, 



 

 

trojúhelníkového tvaru s ostrými konci, pohyblivé. Oči okrouhlé, středně velké, tmavé barvy (višňové, tmavě 
hnědé, hnědé), se slabě šikmým průřezem víček.  
Délka trupu je rovna nebo o něco větší než výška v kohoutku. Hrudník široký i hluboký, ale ne sudovitý. Přechod 
od hrudi k břichu zřetelný. Končetiny pevné a suché, zadní s trochu vzpřímenými svaly. Na zadních nohou často 
bývají vzniklé prsty, které psa nevyřazují z chovu, ale je nutné je v mládí odstranit.  
Většina ruskoevropských lajek má zbarvení černé, černé s bílým, černé strakaté a bílé s černým. Psi se šedým, 
šedě skvrnitým hnědým a tříbarevným zbarvením se zatím standardem povolují. Nepřipouští se zrzavé, zrzavě 
skvrnité a popelavé zbarvení. Drobné skvrny na nohou v odstínu základního zbarvení je přípustné. Ocas pes nosí 
v kruhu, často připomínajícím preclík, přitisknutý ke hřbetu nebo boku. Prodloužený ocas (níže skokového svalu) 
je nedostatkem. 
Typ vyšší nervové činnosti ruskoevropských lajek je více temperamentní než u západosibiřských, ale klidnější ve 
srovnání s karelofinskými. Tito psi jsou pohybliví, energičtí a neúnavní, mají výborný čich, sluch a zrak. Na 
rozdíl od jiných plemen lajek jsou univerzálnější jak na lovu, tak i na jiné použití.  
Použití: skoro na všechny druhy lovu , počínaje od drobné kožešinové zvěře a konče losem, divočákem, 
medvědem, lesní a vodní pernatou a dokonce i bahenní pernatou, při které pracuje jako kokršpaněl. Většinou 
ruskoevropské lajky pracují výborně na lovu veverky, kuny, lesní pernaté. 

Pro ruskoevropskou lajku je charakteristické rychlé dospívání. Obvykle brzy začínají 
pracovat a při odpovídajícím výcviku ve stáří 8 – 9 měsíců, dobře hledají a hlásí veverku i 
tetřeva, nezůstávají pozadu za dospělými psy. V dobrých životních podmínkách se rozmnožují 
dvakrát za rok. Jsou nejplodnější: ve vrhu bývá 5 – 6, často i 8 – 10 štěňat.  
 

Západosibiřská lajka 
 
Toto plemeno bylo vytvořeno kynology a lovci na základě místních druhů lajek: mansijské (vogulské) a 
chantejské (osťacké), rozšířených hlavně v oblastech severního Uralu a západní Sibiře. Lovecké lajky těchto 
oblastí byly proslaveny svou velikostí, krásou a pracovními vlastnostmi. Ještě ve 20. letech se mnozí chovatelé 
z Moskvy a jiných oblastí zabývali chovem lajek, přivezených z oblastí severního Uralu a povodí řeky Ob. 
Mansijské a chantejské lajky, nehledě na řadu podobných vnějších znaků (přibližně stejná velikost, formát, 
zbarvení), měly i některé rozdíly v exteriéru. Mansijská lajka je lehčí, štíhlá. Hlava je užší v lebeční části, 
s prodlouženou suchou zaostřenou mordou a velmi plavným přechodem od čela k mordě. Oči s šikmým průřezem 
víček. Srst netvořila velkou „hřívu“ na krku. 
Chantejská lajka byla silnější, s nevysokým předkem. Hlavu s širokou lebeční a temenní částí. Morda kratší a ne 
tak zaostřená jako u mansijské lajky. Chantejské lajky měly zřetelnou hřívu na krku. Na vzniku plemene 
západosibiřské lajky se podílela i uralská lajka. 
Současná západosibiřská lajka je pes o něco větší než střední velikosti. Podle standartu je výška v kohoutku psů 
54-60 cm, fen 52-58 cm. V plemeni jsou nejrozšířenější silná, skoro silná a sušší stavba těla. Celkový formát je 
trochu prodloužený, i když částí jsou i psi se skoro čtvercovou stavbou. Hlava je suchá, obyčejně prodloužená, 
při pohledu shora připomíná ostrý klín. Přechod od čela k mordě je plavný. Morda je jen o něco kratší než 
lebeční část hlavy. Vypouklina zátylku je dobře viditelná. Čelistní oblouky jsou málo výrazné. Uši ve tvaru 
protáhlého trojúhelníku se zaostřeným koncem jsou postaveny vysoko. Oči hnědé a tmavě hnědé, s velmi šikmým 
průřezem víček. Špička nosu je černá, při bílém a popelavém zbarvení se připouští hnědá. Dobře rozvinutý 
hrudník je spíše hluboký, než široký. Přechod od hrudi k břichu je nevýrazný. Ocas prstencem, u mnoha psů bývá 
silně zkroucen a přitisknut k hřbetu nebo boku. Nejtypičtější zbarvení: místy šedé, šedě skvrnité, bílé, popelavé, 
místy zrzavé, zrzavě skvrnité. Bývají i černo-bílé, černé se světlými skvrnami. Hnědé zbarvení se připouští, ale 
není vhodné. Výrazně zrzavé zbarvení je netypické. 
Výše uvedený popis, hlavně tvar hlavy, odpovídá ideálnímu typu plemene. Ale bývají i jiné typy, které se 
navenek značně odlišují. Vedle úzkohlavých, s dlouhými mordami, šlachovitých psů, které v sobě nesou krev 
mansijských lajek, bývají silnější psi se srovnatelně krátkou mordou, širšími v lebeční části hlavy a s výraznějším 
přechodem od čela k mordě - znaky, zděděnými od chantejských lajek ze severního Uralu. Oba tyto typy jsou pro 
plemeno charakteristické a každý z nich má některé cenné vlastnosti. 
Typ chování západosibiřských lajek je rychlý, živý, pohyblivý, vyrovnaný, a ne tak temperamentní jako u 
ruskoevropských lajek. I když  se vyskytují i silně temperamentní psi. Západosibiřské lajky můžou výborně 
pracovat na lovu na mnoho druhů zvěře, ale většina z nich projevuje sklony k práci na lovu spárkaté a sobola. 
Často se vyskytují specialisté pouze na jeden druh zvěře. Západosibiřská lajka je nejrozšířenější lajkou. Jsou 
časté nejen na Urale a v západní Sibiři, ale i v Bělorusku, Pobaltí, na Ukrajině a v řadě centrálních oblastí Ruska. 
V těchto oblastech je chovají myslivci zřejmě proto, že jsou použitelné nejen na kožešinové zvěře, ale i na 
kachny a divočáka, kde pracují lépe než jiná plemena lajek. Takovéto široké rozšíření způsobily i jejich krása. 



 

 

V exteriéru se objevují vady: světlé oči, velké uši. 
Současná západosibiřská lajka je, jako plemeno, plně konsolidované.  Má neopakovatelně krásné vnější formy, 
výborné lovecké vlastnosti , vyrovnaný temperament.   

V roce 1980 nabyl platnost standard FCI. 
 

Východosibiřská lajka 
 
Dočasný standart byl schválen v roce 1949. V něm je založen popis amurské lajky. Na rozdíl od výše uvedených 
plemen, amurská lajka má viditelně protáhlý trup, velmi silnou kostru, suchou, ale hrubou hlavu s širší lebeční 
částí, velmi dobrou srst. Tato lajka se používala jak na lovu kožešinové zvěře, tak i jako tažné zvíře při převozu 
potravin a výstroje do místa lovu a při návratu domů. Psi, vnějškem podobné na amurskou lajku, se vyskytovali 
nejen v Poamuří, ale i západněji, v řadě oblastí střední a východní Sibiře. 
V těchto oblastech se vyskytují i jiné typy lajek, podobné na ruskoevropskou a západosibiřskou. Tyto rozdíly 
vznikly pod vlivem různých životních podmínek a různého použití. 

Umělý chov se začal až začátkem 70. let v Irkutsku a v Leningradě. V té době už 
v mnohých oblastech zmizely místní typy lajek východní Sibiře, mezi nimi i amurská. 
Stavbou těla jsou dobře přizpůsobeny k těžké práci v drsných podmínkách horské sibiřské tajgy. Charakteristické 
rysy exteriéru, celkový pohled charakterizuje jejich sílu a pevnost, výška střední nebo vyšší, obyčejně mezi 53 - 
60 cm, často i více, hlava suchá se širokou lebeční částí, uši střední s ostrými konci, postavené nevysoko, kostra 
mohutná, objem záprstí 11 - 14 cm, srst velmi bohatá, hustá, zbarvení různé, ocas zahnutý prstencem nebo 
srpovitě, přitisknutý ke hřbetu nebo boku, zřídka spuštěný. 
Většina fen se hárá jednou za rok, štěňata a mladí psi se rozvíjejí pomaleji, než u jiných lajek. Typ chování 
vyrovnaný, klidný. Tyto lajky jsou velmi houževnaté a nenáročné. Mladí psi dobře pracují na veverce, ale se 
stářím se projevují sklony k sobolu a často i medvědovi. 

V roce 1980  nabyl platnost standard FCI. 
 
 

Některá další plemena úzce příbuzná s lajkami: 
Norwegian Elkhound 
J‘amthund 
Norwegian Elkhound black 
Norwegian Buhund 
Lundehund 
Akita-Inu 
Siberian Husky 
Malamut Alaskan Malamut 
Greenland Dog 
Iceland Dog 
Karelský medvědí pes  
Norrbottenspets 
Finnish spitz 
Samojed 

 
 
 
 

Lovecké vlastnosti lajek 
Lovecké nebo pracovní vlastnosti lajek jsou různé. Charakterizují lajku z hlediska vhodnosti, cennosti 

k lovu. Obyčejně se pod těmito vlastnostmi rozumí schopnost psa najít lovnou zvěř, ať srtnatou nebo pernatou, a 
ukázat hlasem, kde se nalézá nebo zastavit větší zvěř silnými bolestivými stisky na citlivých místech ( chvaty ) a 
zadržet ji do příchodu lovce. K pracovním vlastnostem patří také řada jiných prvků chování a práce psa 
v průběhu lovu, například vynášení zastřelených kachen z vody (aportování), chytání drobných kunovitých při 
vyhánění z nor a jiné. 

Lovecké vlastnosti lajek, to je komplex kvalit, vrozených i nabytých v důsledku výchovy, učení, zkušenosti. 
Oboje jsou důležité pro práci psa a úspěšného lovu s ní. Například lajka, která má dobře  vyvinuté smysly, ale je 
špatně vycvičená, málo výkonná, nikdy nebude dobře pracovat. To samé je možno říci i o psu fyzicky silném, 



 

 

energickém, ale se slabě vyvinutými smysly. Na první místo je však nutno postavit vrozené vlastnosti. Rozvoj 
ostatních vlastností v mnohém závisí od majitele, jeho umění vycvičit psa a vypracovat u něj nezbytné návyky.  
Ke vrozeným loveckým vlastnostem patří lovecká instikt, um, chápavost, smysly, odvaha, síla, zvučnost hlasu a 
jiné. To pro úspěšný lov nestačí, i když hlavně tyto vlastnosti pomáhají lajce najít a zadržet zvěř a také ukázat, 
kde se nachází.  
Lovecký instinkt: Je těžké dát vyčerpávající charakteristiku loveckému instinktu nebo lovecké vášni lajky.  

Formy projevení loveckého instinktu můžou být u lajek různých druhů různé, a můžou se odlišovat i u 
různých jedinců jednoho druhu. Jsou lajky, které dobře pracují na veverce a drobné zvěři, ale nemají zájem o 
větší zvěř. Jsou psi, kteří z raného věku nemají zájem o veverku ani tetřeva, i když se lovec snaží naučit je na tuto 
zvěř. S takovými psy se obyčejně majitel rozloučí. Ale u druhého majitele můžou výborně, vášnivě pracovat na 
spárkaté zvěři nebo kunovitých. 
Lovecký instinkt u lajky může vymizet, jestliže se včas nerozvíjí. Nejlepší je začínat         u 5-7 měsíčního věku. 
Většinou lajky, které začaly pracovat v raném věku, vykazují výborné pracovní vlastnosti do konce své pracovní 
činnosti, to je do 9-10 let. Jestli psi z nějakých důvodů nezačali pracovat do 2 let, v budoucnu se z mála z nich 
stanou dobří lovečtí psi. 
Smysly: Toto je přirozená vlastnost, pod kterou se u lajek rozumí schopnost při pomoci smyslových orgánů najít 
zvíře nebo ptáka. Mnozí lovci ztotožňují smysly psů s jejich čichem. Ale to platí jen pro honiče, ohaře a dalších, 
kteří nalézají zvěř jen pomocí čichu. Lajky při hledání zvěře používají nejen čich, ale i sluch a zrak. 

V životě psa je těžké ocenit úlohu čichu, sluchu a zraku. Za jejich pomoci poznává svět a orientuje se v něm. 
Z těchto třech smyslů má pro psa velký význam nos. Předpokládá se, že čich u zvířat vznikl dříve, než ostatní 
smysly. Při jeho pomoci pes najde pána, potravu, jedince opačného pohlaví, blízkost nebezpečí a řadu jiných 
informací. Ostrost čichu je u psa milionkrát vyšší, než u člověka. 

Lovce na lovu zajímá nejen práce psa na stopě, ale i to na jakou vzdálenost může ucítit zápach. Výzkumy 
ukázaly, že s pomocí čichu se psi můžou orientovat na nevelké vzdálenosti, obyčejně 40-60 m. Rekordní 
vzdálenost obyčejně nepřesahuje 100 m. Bylo také zjištěno, že čichové vjemy, kromě vzdálenosti, závisí na 
vlhkosti vzduchu, teploty, síly a směru větru, reliéfu místnosti, síly zápachu atd. Mnozí si myslí, že pes se stářím 
ztrácí čich, ale není to pravda. Čich u starých psů je lepší, než činnost ostatních smyslů. 

Sluch lajky má stejný význam, ba někdy i větší než čich. Každý lovec pozorující svou lajku v lese v době 
odpočinku mohl vidět, že ona nevětří, ale má nastražené uši a poslouchá zvuky lesa. V přírodě existují zvuky 
různého kmitočtu. Člověk slyší kmitočet 16-20 tis. Hz, a pes do 38 tis. Hz. Lajky slyší lépe než lidi. Jsou schopny 
slyšet šelest trávy pod nohama opatrně jdoucího člověka na 50-100 m, člověk takový zvuk může uslyšet na 5 m. 
Za pomoci sluchu lajka může přesně zjistit původ zvuku na větší vzdálenost, než čichem. 
Velký význam pro lajku má i zrak, s jehož pomocí lajka nalézá zvěř. Velký význam má zrak i při potyčkách se 
zvěří. Jen s jeho pomocí pes může dělat stisky na bolestivých místech a současně uhýbat před napadajícím nebo 
bránícím se protivníkem, hlavně takovým jako je medvěd nebo divočák.  
Zrak psa je výrazně odlišný od člověka. Pes má rozvinutou schopnost rozlišovat i sebemenší pohyb předmětů. 
Člověk má osy očí rovnoběžné a pes pod úhlem okolo 50 °. Proto slaběji vidí plasticky a hůře odhaduje 
vzdálenost předmětů. Ale pole vidění u psa je 250 ° a u člověka 160 °. 
Psi nevidí barevně, ale jen černobíle. Protože pes nevidí plasticky, barevně a stavbou oka je krátkozraký, často 
nevidí stojící zvěř i na malou vzdálenost. Pohyb zaregistruje naopak velmi dobře. 
Při pozorování práce lajky je často velmi těžké zjistit, který ze smyslů je nejvážnější při hledání zvěře. Mnoho 
záleží od podmínek a druhu zvěře. Byli pozorováni staří, hluší psi, kteří výborně pracovali na kuně a sobolovi. 
Lajky s průměrným čichem a sluchem, ale ostrým zrakem a dobrou reakcí výborně pracují  na norkovi a 
hranostaji. Ale nejsou vhodné na veverku a tetřeva. 
Pro úspěšnou práci na veverku je nutné, aby pes měl dobře rozvinuté všechny smysly. V různých situacích je 
úloha smyslů různá. 
Někteří lovci si myslí, že lajka s výborným sluchem na lovu nepoužívá nos. Často můžeme pozorovat, že pes 
nevětří, ale pobíhá, zastavuje se a poslouchá. Jakmile uslyší známý zvuk, běží k němu a brzy hlásí nález zvěře. 
Tak obyčejně pracují mladí psi, kteří svou první zvěř našli sluchem. Zkušení psi podle situace používají všechny 
smysly. 
Ocenit smysly lajky je velmi těžké. Dokonce i zkušený lovec při týdenním lovu s cizím psem ne vždy může říci, 
zda pes má dobře rozvinuté smysly. Také expert na zkouškách toto nemůže dostatečně přesně zjistit. Ocenit 
smysly je možné jen při dostatečně dlouhé práci se psem v těžkých podmínkách. Smysly u lajek se zhoršují 
s věkem. Ve věku 8 - 9 let se zhoršuje sluch a zrak, ale čich se skoro nemění. 
Hlas:Je to jedna z nejdůležitějších přirozených vlastností psa. Nejlepší je vysoký, zvonivý a silný hlas. 
S takovým hlasem je možné psa uslyšet na velkou vzdálenost. To má velký význam hlavně při lovu na kunu, 
sobola a spárkatou. 

Při lovu se psem se širokým hledáním, ale slabým hlasem se může stát, že lovec často hledá svého psa. Často 
lovec neslyší, že pes pracuje a odvolává ho od zvěře. Hlas lajky zlepšit nelze.  



 

 

Hlas se může zkazit dlouhodobým štěkotem. Hlas se může zhoršit i po nemoci nebo nachlazení. 
Zřídka se vyskytují psi, kteří nalézají zvěř, ale nehlásí ji. Toto je způsobeno špatným výcvikem nebo 
individuálními vlastnostmi psa.  
Hledání: Na lovu musí lajka nalézat zvěř co nejrychleji, ale nevynechat zvěř v revíru, ve kterém hledá. Hledání 
lajek rozdělují na dvě spojené části - rychlost a správnost.  
Rychlost hledání (revírování). Nejvhodnější je hledání v rychlém klusu až cvalu, zřídka přecházejícím 
v pomalejší pohyb, když pes jde ve velmi těžkém terénu nebo větří a poslouchá. Rychlost hledání záleží od 
stavby těla psa a jeho temperamentu. Na rychlém chodu hledají zvěř hlavně psi se suchou stavbou těla. Dobře 
vycvičení psi tak mohou pracovat dlouhou dobu. Lehcí psi se slabě rozvinutým svalstvem a zbytečně 
temperamentní psi, kteří pracují v rychlém cvalu, jsou nevhodní na lov kožešinové zvěře. Ti brzy ztrácí síly a po 
2 - 3 dnech lovu potřebují odpočinek. 

Na produktivitu práce rychlost hledání psa obyčejně nemá vliv. Na lovu kožešinové zvěře se od lajky 
vyžaduje nejen rychlé hledání, ale i neúnavnost  a vytrvalost,  proto je nejvhodnější hledání v klusu.  Lajky, 
hledající klusem, šetří své síly a jsou schopny denně pracovat 2 – 3 týdny, odpočívaje jen v noci. 
Správnost hledání (revírování). Za správné se považuje takové hledání , kdy lajka v kruzích a smyčkách  
ohledává  okolí na obě strany od lovce a drží se trochu před lovcem. Při práci v nestejnorodém revíru lajka musí 
dobře ohledávat místa, která jsou nejcharakterističtější pro úkryt zvěře a nezdržovat se tam, kde zvěř není. 

Za špatné se považuje přímočaré hledání, za což se na zkouškách,  v zemi původu snižuje známka. Zřetelně 
špatné je také to, když se lajka nedrží směru lovce. Špatné je také, když pes hledá velmi blízko lovce nebo 
odchází hodně daleko od něj nebo „nekontroluje“ pána a hledá za jeho zády. 
Chování psa při hledání závisí v mnohém od výcviku. Pro vypracování správného hledání u psa je vhodné od 4 – 
5 měsíců brát psa na procházky do lesa. V tomto věku je štěně energické, zvědavé, vše ho zajímá, odbíhá do stran 
a snaží se být vepředu od pána. Ale zároveň štěně není natolik samostatné, aby zůstalo bez pána, proto se k němu 
často vrací. Časem začíná odcházet dále a méně často „kontroluje“ pána. V té době už si vypracovalo zvyk držet 
se chodu pána a být před ním. 

V době, kdy štěně běhá blízko pána, není dobré chodit po cestičkách, ale lesem. Při tom je vhodné často 
měnit směr chůze, aby štěně bylo nuceno rovnoměrně ohledávat les. Tím se s věkem vypracuje dobré, 
rovnoměrné hledání.  
Charakter hlášení: Pod tímto termínem se rozumí nejcharakterističtější práce lajky u nalezené zvěře. Původ 
názvu lajka odvozují znalci od slova „lajať“ to je hlásit.  Při hlášení zvěře u lajky působí složitý komplex 
vlastností vrozených i získaných při výcviku a ze zkušeností. Je téměř nemožné najít dvě lajky se stejným 
způsobem hlášení. Kromě toho jeden pes při práci s různými druhy zvěře se chová různě. 
Při hlášení veverky a hlavně tetřeva je žádoucí, aby lajka hlásila nepříliš vášnivě. Klidné, nepříliš časté hlášení 
neleká veverku a tetřeva. V takových případech veverka a tetřev sedí klidně, lovec je lehce uvidí a snadno je 
uloví. Při vášnivém a hlasitém hlášení veverka zostražití a snaží se schovat v koruně stromu. V takovém případě 
lovec těžce nachází tuto zvěř. Tetřev a tetřívek se často plaší a schovají se nebo uletí. 

V průběhu hlášení se pes musí nacházet na takovém místě, aby mohl pohodlně sledovat zvěř. Nejlepší je, 
aby se lajka nacházela 3 – 5 m od stromu z té strany, kde se nachází zvěř nebo pták. Při přiblížení lovce ke 
stromu zkušený pes odbíhá na druhou stranu stromu. Tento způsob hlášení umožňuje sledovat zvěř z jedné strany 
lovcem a z druhé strany lajkou. Takovým způsobem nepracují všechny lajky, ale jen ty nejzkušenější a chápavé. 
Při hlášení spárkaté zvěře je výhodnější, když zvěř z kraje zaštěkává pes z větší vzdálenosti a nesnaží se o chvat. 
Pak zvěř vyčká lovce.  
Způsob hlášení je u každého psa jiný a záleží na jeho temperamentu a individuálních zvláštnostech. Je chyba, 
jestli pes hlásí s velkými přestávkami. Nejlepší způsob hlášení je, když lajka hlásí dostatečně často. Velmi se cení 
ti psi, kteří různé druhy zvěře hlásí různými způsoby. V tomto případě lovec může určit, jaký druh zvěře sleduje 
jeho pes a přiblížit se k lajce opatrně nebo přímo.  
Stopování: Lajka umí nejen ukázat místo, kde se nachází zvěř, ale po celou dobu ji sledovat, neztrácet z dohledu 
a to i jestli zvěř prchá korunami stromů. Při práci na stopě mají velký význam smysly, zejména sluch a zrak. Za 
nejlepší se považuje sledování zvěře, při kterém se lajka nachází z boku sledované zvěře a pohybuje se paralelně 
s ní. Lajka, která se nachází v průběhu stopování přímo pod zvěří, špatně pozoruje pohyb zvěře, zvláště v hustých 
porostech. Při takovém stopování pes často ztrácí zvěř z dohledu a nemůže ukázat, kde se zvěř nalézá. 

Výsledek stopování často záleží i od místa výskytu a chování zvěře. V modřínových a borových kulturách 
psi lehce sledují pohybující se veverky, neztrácejí je z dohledu a přesně ukazují místa, kde se zvěř schovala.  
Vytrvalost: Je velmi důležitou přirozenou vlastností lajky. Projevuje se ve schopnosti psa vyhledat, 
pronásledovat a hlásit nalezenou zvěř. Tato vlastnost se rozvíjí při výcviku i lovu a upevňuje se v tom případě, 
jestli pes často vidí výsledek lovu, což znamená zvěř, ulovenou s jeho pomocí. Lajka  hlásí zvěř do té doby, 
dokud se nepřiblíží lovec, který zvěř buď uloví nebo odvolá psa. 

Naléhavá (vytrvalá) je ta lajka, která bez povelu neopustí nalezenou zvěř ani v tom případě, když slyší štěkot 
jiného psa nebo výstřely lovce. Abychom naučili psa vytrvalému hlášení, nesmíme v průběhu výcviku spěchat 



 

 

k místu, kde pes hlásí zvěř. Je lepší, jestli psovi umožníme hlásit delší čas, ale je třeba pospíchat, když v hlase 
psa slyšíme zápal a naléhavost.  
I když zdůrazňujeme důležitost vytrvalosti psa, musíme dodat, že v některých případech tato vlastnost vadí na 
lovu. Zejména na jaře a na podzim při lovu lesního ptactva. Jestliže se v místech výskytu tetřeva a tetřívka 
nachází mnoho veverek, tak spolu s ptáky může vytrvalý pes dlouho hlásit i veverky, což vyrušuje lovce a nutí ho 
jít ke psu a odvolávat ho. Nejzkušenější a nejchápavější psi po několika odvoláních od veverek je pak dál nehlásí 
a zaměřují se jen na tetřevy a tetřívky.  
Ostrost: Při lovu na veverky a lesní ptactvo se od lajky nevyžaduje zvláštní odvaha a ostrost. Ale při lovu šelem, 
hlavně velkých, a také při lovu černé je třeba odvážný a ostrý pes. Tyto vlastnosti nesmíme spojovat se zuřivostí 
k člověku nebo druhým psům. Od lovecké lajky se očekává odvaha a ostrost jen k šelmám a ostatní zvěři. 

Při sledování medvěda velmi často můžeme vidět psy zuřivě štěkající a vrhající se jeden na druhého. Ale i 
v takovém případě se většina psů nepřibližuje blízko k medvědovi a hlásí ho zdaleka. Ale pes na první pohled 
klidný se může nečekaně změnit – když uvidí zvěř, odvážně na ni zaútočí a snaží se šelmu chytit do chvatu za 
bolestivá místa.  
Hbitost (mrštnost): Při útocích a soubojích lajek se zvěří, která je stejně silná nebo silnější, musí být pes velmi 
mrštný, aby se nedostal do spárů bránící se nebo útočící zvěře. Nejmrštnější jsou lajky se silnou a suchou 
(šlachovitou) stavbou těla, dobře živené a vycvičené. Psi se silnou a hrubou stavbou těla, nemluvě o 
netrénovaných nebo tlustých psech, jsou méně pohybliví a často se dostanou do spárů bránící se zvěře.  

Hbitost lajky je nutno rozvíjet od raného věku v průběhu her, dosahovat u ní dobré pohyblivosti a umění 
uhýbat před cvičnými údery, přebíhat po kládách, přes mělké řeky atd. 
Aportování zvěře: Při lovu zvěře musí lajka přinášet zastřelenou nebo raněnou zvěř k lovci z vody nebo rákosí a 
vysoké trávy. Není nutné, aby lajka odevzdávala zvěř do ruky lovce. Je důležité, aby pes přinesl zvěř k místu, kde 
stojí lovec. Nošení zvěře je vrozená vlastnost lajek. Ale u většiny psů se tato vlastnost projevuje až po výcviku. 
Jsou známy případy, kdy lajky, které neučili nosit zvěř, přinášejí zadávenou zvěř k domu, kde žijí. Obvykle se 
aportování zvěře cvičí v raném věku v průběhu her a letních procházek, kdy psa posíláme pro předměty, hozené 
do vody. 
Vztah k ulovené zvěři:Lajka je pomocník lovce. Jejím úkolem je nalézt zvěř, ukázat, kde se zvěř nalézá, 
zastavit, chytit a zadávit postřelenou zvěř. Ale jakmile se zvěř nebo pták nepohybuje (je mrtev), je další činnost 
psa se zvěří kromě donášení nežádoucí. Ale pes s loveckým zápalem se obyčejně nemůže hned stát zdrženlivým, 
přezíravým k ulovené zvěři. Ve většině případů lajka chytá ulovenou zvěř a snaží se ji trhat, dávit. Stává se, že 
lajka uteče s ulovenou zvěří a sežere ji. Podobné chování je možné pozorovat u příliš temperamentních a špatně 
vycvičených psů. Uctivé chování k ulovené zvěři není zvláštní vlastností lajky, ale je následkem jejího výcviku. 
Dokonce pes se vzrušitelným charakterem, ale dobře vycvičený,  nikdy neukradne, nepotrhá a nesežere ulovenou 
zvěř, ale pustí ji na zem na povel lovce. 

Jestliže pes chytá, trhá a požírá zvěř, je to velký nedostatek v její práci. Většina lovců nedovoluje lajkám 
brát zastřelené veverky a trestá je za to, protože stisk zubů znehodnocuje kožešinu. 
Poslušnost: Úspěšný lov, který přináší radost a uspokojení lovci, je možný jen s poslušnou lajkou, která rychle a 
přesně vyplňuje povely lovce. S neposlušným, svéhlavým psem je lov těžký, někdy i nemožný. 
Dobýt se u psa dobré poslušnosti je možné dvěma způsoby: tvrdými tresty za neposlušnost nebo cestou těsného 
kontaktu, při kterém je pes připoután k pánovi a sám se snaží dělat to, co pán chce. První způsob je lehčí  ale 
časté a tvrdé tresty snižují iniciativu lajky a mnohé její cenné přirozené vlastnosti. 
 
 

Exteriér a konstituce 
 
Výška a formát: Tyto vlastnosti charakterizují sílu lajky a její sklon k práci v tom nebo jiném tempu.  

Jak velké, tak i drobné lajky mohou energicky a neúnavně pracovat dlouhou dobu. Ale při lovu na velkou a 
silnou zvěř nebo v těžkých podmínkách má výška psa velký význam. Drobná lajka nezastaví svými stisky 
divočáka, jezevce, rysa, i když je s ní možný úspěšný lov na lesní pernatou, veverku a jinou drobnou kožešinovou 
zvěř. Při lovu na velkou zvěř je potřebný dostatečně velký a silný pes, který je schopný bolestivými stisky 
zastavit zvěř. Vysoký pes je nutný k pronásledování sobola v hlubokém sněhu. K lovu na kachny, hlavně 
v místech s vysokou a hustou trávou a rákosím, je velký pes lepší, než malý. 
Standardem každého plemene jsou ustanoveny parametry výšky psů. Lajce se snižuje hodnocení za exteriér, jestli 
její výška neodpovídá standardu. Většina plemen lajek má formát čtvercový nebo blízký k čtvercovému. U 
východosibiřských a západosibiřských lajek je lepší trochu roztažený formát. Lajka se čtvercovým formátem má 
kratší trup a silnější páteř. Má obyčejně dobře rozvinutý kohoutek, úhly skákacích svalů jsou více napřímené. 
Typické tempo u psů takovým formátem je cval. Lajky s obdélníkovým formátem by měly mít široká, svalnatá 
bedra. Typické tempo je pro ně klus. 



 

 

Formát lajky je vidět okem: jestli se pes drží volně, sebevědomě. 
Stavba kostry: Mnozí odborníci dávají přednost lajkám s dobře rozvinutou, pevnou kostrou. Ale podle 
některých pozorování a svědectví lovců, nejvhodnější  na lov jsou psi se středně silnou a lehkou kostrou. Pracují 
v rychlém tempu a jsou schopny tak pracovat i několik dní.  
Při hodnocení kostry lajek okem odborníci někdy chybují, protože jeden a ten samý pes při línání může vypadat 
jako subtilní a s normální srstí - s dobrou kostrou. Proto při zjišťování síly kostry je dobré zjišťovat index 
„kostnatosti“, který se vypočítá podle vzorce objem zápěstí (v cm) - výška v kohoutku(cm) x 100. 
Tento index se u ruskoevropských a západosibiřských lajek se středně silnou kostrou pohybuje v rozmezí 17 - 18. 
U silnějších, normálně rozvinutých východosibiřských lajek bývá od 17 (u fen) do 20,5 (u psů). 
Při hodnocení lajek zjišťují také, zda jsou všechny části těla rozvinuté proporcionálně. U lajek se setkáváme 
s těmito vadami v proporcích: těžká hlava, slabě rozvinutá záď, úzká bedra, úzký zadek, vysoký zadek (bývá u 
psů se slabě vyvinutým kohoutkem a vzpřímenými úhly zadních končetin). 
Hlava: Anatomický základ hlavy tvoří lebka. Její stavba závisí od dědičnosti příznaků, typu konstituce a 
pevnosti kostry. Na formu hlavy mají malý vliv podmínky chování a výživy, proto po stavbě hlavy více než po 
stavu jiných statí je možné soudit o plemeni. Formy hlav se u různých plemen lajek značně odlišují. V důsledku 
toho se stavba hlavy a jejích statí jeví důležitým příznakem čistokrevnosti.  

Formu lebeční části udávají zejména stavba a vývin zátylkové, temenních, čelních a lícních kostí. Pro většinu 
plemen lajek je vhodné, aby horní linie lebeční části byla rovná nebo zlehka okrouhlá, bez silně vyvinutých 
nadočnicových oblouků a vypouklého čela, s plavným přechodem od čela k mordě a s rovnou linií mordy, 
rovnoběžnou (při pohledu z boku) rovině čelní části.  
Podle charakteru lícní části, šířky čelně temenní části, úrovně vývoje hrbu na zátylku a výraznosti přechodu od 
čela k mordě je možné soudit o plemeni lajky i o její čistokrevnosti. U všech plemen lajek je morda kratší než 
lebeční část. Ale při hodnocení pohledem je vydělována zkrácená morda, jejíž délka se jeví zřetelně menší než 
lebeční část u jedinců s dobře vyvinutými lícními oblouky a prodloužená morda, jejíž délka se zdá být skoro 
rovna lebeční části. S prodlouženou mordou se setkáváme u jedinců se slabě vyvinutými lícními kostmi. 
Pro všechna plemena lajek je vhodná suchá morda a nevhodná převislá- masitá. Hrubá, ale suchá morda u většiny 
plemen lajek není závadou. Hrubší mordu než feny mají psi všech plemen. Lajky s hrubou mordou mají dobře 
vyvinuté zuby. Takoví psi mají silný stisk, což je důležité při lovu na velkou zvěř  hlavně při zadržení zvěře 
chvaty. Lajky se zaostřenou mordou mají drobné zuby,  jsou méně vhodné k lovu na velkou zvěř.  

Špička nosu je tvarově stejná u všech plemen lajek. Bývá barvy černé, hnědé a černé. Standarty zahraničních 
plemen, příbuzných s lajkami, vyžadují pouze černou, nezávisle od zbarvení.  

U  lajek světlého zbarvení (bílé, popelavé, zrzavé) se připouští hnědá špička nosu, ale černá je žádanější. 
Šedé zbarvení špičky nosu se u některých lajek projevuje periodicky na začátku jara. Potom opět ztmavne. 
Někteří kynologové si myslí, že k tomuto dochází působením ultrafialových paprsků v jarním období. 
Oči psů se odlišují formou, barvou duhovky a polohou. Ve standardech  plemen lajek se říká, že oči musí být 
oválné. Ale tento požadavek je zřejmě nesprávný. Anatomické výzkumy provedené v poslední době dokazují, že 
oko psa tvoří kulovitý útvar. Proto odborníci zřejmě nedělají dobře, když snižují, a někdy i značně, známku 
lajkám za kulatou formu oka. Okrouhlá nebo oválná forma oka závisí od polohy očí a průřezu víček. Při šikmé 
poloze oči vypadají oválně, při rovné kulatě. Slabě šikmá poloha očí se vyskytuje u lajek se srovnatelně širokou 
lebeční částí a dobře vyvinutou lícní částí. Šikmá poloha je charakteristická pro psy s úzkou a prodlouženou 
lebkou. 
Pro všechna plemena lajek je charakteristické hnědé a tmavě hnědé (čím tmavší, tím lepší) zbarvení duhovky. 
Světlé, žluté nebo různobarevné oči se považují za nedostatek nebo vadu. Barva očí zřejmě nemá vliv na ostrost 
vidění. Vlci mají oči světlé, žluté, ale vidí výborně. Světlé oči u lajek, hlavně při tmavém zbarvení srsti, se ostře 
vyděluje a kazí celkový dojem. Světlé zbarvení duhovky není dominantní, ale často je dědičné. Oči lajky musí 
být pohyblivé, otevřené, ale ne vypoulené ani zapadlé, se živým výrazem a dobrou reakcí zřítelnice na světlo.             
Do 8 - 9 let zřítelnice lajek dobře reagují na světlo, tj. normálně se zužují a rozšiřují. Ve starším věku se 
zřítelnice rozšiřují a slabě reagují. Takoví psi špatně vidí. 

Občas se u lajek vyskytuje třetí víčko. To vadí pohybu očí a odstraňuje se chirurgickým zákrokem. 
Uši slouží lajce k zachycení zvuku a dovoluji přesněji zjistit směr a místo výskytu zvuku. Uši jsou také důležitým 
příznakem plemene. Lajka má uši velmi pohyblivé. Když naslouchá, může nasměrovat boltce dopředu i do stran 
ve směru zvuku, přitiskuje je, když se velmi poleká nebo rozzlobeně vrčí na nepřítele. Pro všechny lajky jsou 
charakteristické trojúhelníkové stojaté uši. Chrupavky uší musí být elastické, ale pevné. Jestli chrupavky nejsou 
dostatečně pevné, uši bývají slabé s ohnutými špičkami a polostojaté. Takové uši u lajky hovoří buď o její 
nečistokrevnosti nebo o špatném chování a oslabení konstituce. U většiny plemen lajek jsou špičky uší zaostřené, 
u některých zlehka okrouhlé.  

Ve vztahu k rozměru hlavy uši mohou být velké nebo malé, blízké k protáhlému rovnoramennému nebo 
rovnostrannému trojúhelníku. Při hodnocení exteriéru dávají přednost psovi s nevelkýma ušima. Toto je správné, 



 

 

protože pro severní zvířata jsou ve srovnání s jižními charakteristické menší uši. Malé uši snižují ztrátu tepla 
zvířete, což je důležité v surových severních podmínkách. 
Podle polohy se uši rozlišují: vysoko, nízko, široko postavené. Při vysoko postavených uších, které jsou 
vyžadovány u lajek, leží základny uší na jedné linii s temenní částí lebky, při nízko postavených leží jejich 
základny níže než čelo. U dobře postavených uší jsou v momentě, kdy je pes nastražený, vnitřní strany skoro 
rovnoběžné a vzdálenost mezi nimi je srovnatelně nevelká. Při širokém postavení jsou uši daleko od sebe. Uši, 
jejichž konce směřují na různé strany, nazýváme rozložené. Silně rozložené uši svědčí o zvadlém flegmatickém 
nebo zdrceném stavu psa. Ale někdy tak drží uši i úplně zdravá lajka, která je přezíravá k okolí. 
Zuby slouží lajce k chycení a držení oběti, k obraně i útoku. Jejich stavba je málo přizpůsobena ke žvýkání 
potravy. Pes jimi trhá měkké tkáně, hryže a drolí kosti. Jako většina psovitých, lajka má 42 zubů, z nich 20 na 
horní čelisti a 22 na dolní. 
Řezáky, špičáky a premoláry se u štěněte objevují napřed jako mléčné zuby, které se později zaměňují trvalými. 
Moláry nemají předchůdce v mléčných zubech. 

Vzorec zubů dospělé lajky vypadá následovně: 
3 1 4 2 

3 1 4 3   celkem = 42  
U lajek často bývají odchylky od normálního počtu zubů. Často se vyskytují psi, kterým chybí první 

premoláry dolní čelisti. Bývají i případy, že chybí řezáky na dolní nebo horní čelisti. Velmi zřídka se vyskytují 
lajky s větším počtem zubů. Zmenšení počtu zubů se vyskytuje při těsném křížení.      
Všechny odchylky od nůžkovitého skusu se považují za vadu. K takovým vadám patří přímý nebo klešťový skus, 
předkus, podkus. 
Při klešťovitém skusu se dolní a horní řezáky opírají na sebe a proto se tyto zuby rychle opotřebovávají. Změny 
v poloze špičáků nebývají. Přímý skus často vzniká při nesprávném sklonu řezáků nebo při nevelkém 
prodloužení dolní čelisti. Jemu předchází těsný skus, při kterém dolní řezáky velmi těsně přiléhají k zadní straně 
horních a obyčejně ve věku 3 - 4 let se otírají na přímý skus. Jestli lajky, starší 6 let, mají obroušené řezáky do 
přímého skusu, nepovažuje se to za vadu. 
Forma skusu má velký význam při hodnocení exteriéru. Podle pravidel se všechny odchylky od normálního skusu 
považují za vadu a pes je diskvalifikován z chovu. Výjimku tvoří jen psi starší 6 let s přímým skusem. 
Odchylky vznikají následkem nemocí, špatného krmení. Ale nesmíme zapomínat, že hlavně předkus a podkus 
mohou být vrozené. Nejčastěji se vyskytují při těsném nebo příbuzenském křížení. V těchto případech se 
nestandardní skus projevuje i u štěňat s mléčnými zuby. 
Krk: Krk je spojovací článek mezi hlavou a trupem. Podmiňuje pohyblivost hlavy, usnadňuje obranu i útok. 

Při hodnocení krku se hodnotí jeho délka, forma, poloha a pohyblivost. Lajky mají krk přibližně stejné délky 
jako hlavu, okrouhlého nebo zlehka oválného průřezu, svalnatý, suchý, pohyblivý. Příznaky vlhkosti, to znamená 
odvislé záhyby kůže na dolní straně krku jsou nevyhovující, hlavně u lajek ve věku 7 – 8 let. 
Pod polohou krku se hodnotí jeho poloha k linii horizontu. Lajky mají obyčejně střední nebo normální polohu 
krku, při které osa krku tvoří s linií horizontu úhel 45 °. Ale lajku můžeme vidět s vysoko položeným krkem 
(když je nastražená) i s nízko postaveným (při rychlém běhu). 
Pro lajky je charakteristická velmi hustá srst na krku, která chrání životně důležité orgány nejen před chladem, 
ale i při napadení protivníkem. 
Trup (tělo): Při hodnocení exteriéru se věnuje pozornost jak trupu jako celku, tak i jeho statím – hrudi, 
kohoutku, zádům, kříži, zadku a břicha. U většiny plemen lajek se požaduje, aby délka trupu byla přibližně rovna 
výšce v kohoutku. Prodloužený trup mají východosibiřské a někdy i západosibiřské lajky. Délka trupu je určena 
hlavně délkou zad, která je určena délkou hrudního koše. 

Hruď lajky musí být dobře rozvinutá, objemná, tj. dostatečně dlouhá, široká a hluboká.  
Správný hrudní koš lajky musí mít oválný průřez s tupým horním a trochu ostřejším dolním krajem. Taková 
forma hrudního koše má velký objem a dobrou pohyblivost. U různých plemen lajek bývají nevelké odchylky ve 
stavbě hrudního koše. U jedněch má formu protáhlého oválu (západosibiřská), u jiných širokého oválu (norská 
šedá losí lajka). 
Kohoutek tvoří pichlavé výrůstky prvních pěti hrudních obratlů a horní kraje lopatek, spojené mohutnými svaly, 
které pohybují krkem a předními končetinami. Kohoutek, hlavně u psů, musí být výrazný, vysoký. Vysoký 
kohoutek způsobuje vysoký předek psa. Slabý, nízký kohoutek způsobuje slabost svalů přední části. 
Záda spolu s křížem tvoří takzvanou horní linii. Záda musí být rovná a široká. Při takové formě jsou jejich svaly 
dobře rozvinuty a pracují v nejlepších podmínkách, méně se unavují při běhu. Provislá nebo vyhrbená záda jsou 
nedostatkem. Prohnutá záď vzniká v důsledku nesprávného chovu a krmení, celkové slabosti svalstva a šlach 
páteře. Prohnutá záda bývají také  u často plných fen a starých psů. Při provislých zádech se svalstvo a šlachy 
roztahují a to vede ke snížení pracovní schopnosti lajky a její rychlé únavě. Nevelkou slabost zádových partií je 
možné u mladých psů odstranit zvýšenými procházkami a tréninkem. Vyhrbená záda se u lajek vyskytují velmi 
zřídka a obyčejně jen u jedinců, kteří přechodili těžké nemoci. 



 

 

Základ zad (beder) tvoří část páteře , která se u psa skládá ze sedmi obratlů. Tato část nemá kostní oporu a 
tvoří most mezi kříži, pánví a hrudním košem. Křížová část páteře shora zakrývá a drží břišní dutinu a vnitřnosti 
psa. Kříže spojují přední a zadní část trupu. Pro lovecké psy jsou vhodné krátké a široké kříže s dobře 
rozvinutým svalstvem. Lajky s protáhlým trupem musí mít dlouhá záda, ale ne dlouhé kříže, což se považuje za 
nedostatek. Úzké, slabé kříže, a také strmé jsou nevyhovující. 
Záď tvoří křížová a pánevní kost se svalstvem, které pohybuje zadními končetinami. Pro lajky je nejvhodnější 
široký, dostatečně dlouhý, trochu snížený nebo skoro horizontální záď. Mnozí psi s takovou zádí jsou velmi 
rychlí. Skosená pánev často bývá spojena se šavlovitostí zadních nohou. Ocas při strmé pánvi se zdá být nízko.  
Vnitřnosti břicha jsou drženy zdola a z boků svaly břišní stěny. Většina lajek má břicho vtažené, ale bez 
viditelného přechodu od hrudi k břichu. Jestli je linie břicha níže, než hruď a kolena, tak je břicho spuštěné. Toto 
se považuje za vážný nedostatek. Spuštěné břicho svědčí o slabosti břišních svalů a vzniká při špatném krmení, 
nedostatku pohybu, u fen při časté březosti. Lajky se spuštěným břichem špatně pracují, protože se rychle unaví. 
U velmi lehkých lajek často bývá silně vtažené břicho, což je také nevhodné. 
Končetiny: Charakter pohybu a stupeň houževnatosti psa při práci v rychlém tempu v mno-hém závisí na stavbě 
a stavu končetin. Přední končetiny slouží hlavně k držení těla a změkčení protiúderů při pohybu. 

Nohy přijímají váhu těla při dotyku se zemí. Při vypřímení předních končetin je trup vrhán nahoru a jen 
částečně dopředu. Proto přední nohy při pohybu jen podpírají trup. 
Přední noha psa se skládá z plece, předloktí, zápěstí, pěsti a tlapy. Přední končetiny musí být pevné, suché, 
postavené rovnoběžně s osou trupu s dobrými úhly článků a s elastickými, pevnými šlachami. Křivé nohy, 
vytočené ven nebo dovnitř lokty, rovné nebo zbytečně šikmé plece, rozhozené tlapy, šikmé tlapy, kozí nohy, 
měkké zápěstí se považují za nedostatky. 

Křivé nohy (při pohledu zepředu) bývají u lajek, které v mládí přechodily křivici. Z tohoto důvodu mohou na 
zápěstí vznikat ztloustnutí. Křivé nohy snižují práceschopnost psa a zvyšují jeho únavu. 
Plec je tvořena lopatkou, ramenní kostí, svaly a šlachami. V závislosti od úhlu kloubu se dělí na přímé, normální 
a šikmé plece. Přímé a šikmé plece se u lajek vyskytují zřídka.  
Při správné poloze loktů jsou tyto nasměrovány přesně dozadu a jsou rovnoběžné. Lokty vyvrácené ven jsou 
obvykle provázeny šikmými tlapami, přičemž jsou přední části tlap otočeny dovnitř. Takové lokty se vyskytují u 
lajek se sudovitou hrudí. Lokty, vyvrácené dovnitř, obvykle doprovází rozhozené tlapy. Taková stavba předních 
končetin se vyskytuje často u lajek se slabě rozvinutou, úzkou, plochou hrudí. Při takové stavbě předních 
končetin se snižuje práceschopnost psa.  

Zápěstí slouží jako pružiny (tlumiče) při pohybu. Ke kostem zápěstí jsou připojeny šlachy, proto podle 
obvodu pěsti je možno usuzovat na sílu kostry. Zápěstí musí být objemná a při pohledu zepředu širší než dolní 
část předloktí. Pružná je trochu šikmá zápěstí. Ale silný sklon zápěstí není vhodný, protože tak na šlachy působí 
velká síla a to vede k postupnému roztažení šlach. Měkká zápěstí může vzniknout i při nedostatku pohybu. 
Tlapy mají důležitou úlohu v pohybovém mechanismu psa. Tlapy lajek musí být okrouhlé nebo oválné, při 
pohledu z boku vysoké a vypouklé s pevně stisknutými, poloohnutými prsty. Následkem dědičnosti, špatného 
chování a nedostatku pohybu se mohou u lajek vyskytovat tyto nedostatky: okrouhlá (kočičí), vytažená (zaječí), 
plochá a roztažená tlapa (s roztaženými prsty). 
Kulatá a hlavně zaječí tlapa jsou nevýhodné při dlouhodobé práci v rychlém tempu. Při zaječí tlapě, vzniklé 
prodlouženými prsty, je větší nápor na šlachy při běhu, tyto se roztahují a tlapa se stává plochou. Při roztažené 
tlapě, která vznikla oslabením šlach, jsou prsty postaveny zeširoka, mezi nimi jsou mezery a tím se ztrácí 
pružnost tlapy. 

Přední tlapu tvoří čtyři prsty. Pátý prst je výše a nedotýká se země. 
Rozdíl ve stavbě zadních tlap ve srovnání s předními je nevelký. Hlavní je to, že zadní tlapy jsou užší než přední. 
Na zadní noze má pes 4 prsty. Ale u lajek se vyskytuje často i pátý (vlčí dráp). Tento prst bývá na vnitřní straně 
nártu.  Vlčí dráp je krajně nevhodný. Při práci v blátě a na sněhu se rozedírají a jsou bolestivé. Tyto prsty se 
odstraňují chirurgickým zákrokem u štěňat ve věku 3 – 5 dní. Mezi  lajkami tento jev bývá u ruskoevropských 
lajek. U západosibiřských se vyskytuje velmi zřídka. 

Nedostatky s vadami u zadních končetin bývají hlavně odchylky od správné polohy. K takovým odchylkám 
patří úzké, sudovité, do X neboli kravské a také šavlovité zadní nohy.  
Ocas (prut): Ocas lajek je důležitým znakem plemene. Funguje jako vyrovnávač těla při rychlém běhu. Pro  
lajky je nejžádanější nesení ocasu v tuhém závitu nebo prstenci. Přitom ocas může být přitisknut k zádům nebo 
bedru. Známka se nesnižuje, jestli lajka nenosí ocas v tuhém prstenci (konec ocasu přesahuje linii jeho základny). 
U ruskoevropských lajek ocas může být nesen i srpovitě a u východosibiřských i slabě spuštěný. Ocas stojící 
(svíčkovitý) i spuštěný je vadou všech plemen lajek.  

Délka ocasu musí být taková, aby při napřímení dosahoval k skákacímu svalu nebo byl o 2 – 3 cm kratší. U 
mnohých lajek bývá i kratší a odborníci tomu nepřikládají pozornost, pokud ho pes drží prstencem. 
Srst: Díky srsti je pes chráněn od vlivů vnějšího prostředí. Napomáhá také udržení stálé tělesné teploty. Srst 
lajek se skládá z chlupů dvou typů: podsady a pesíků. Podsadové chlupy jsou velmi jemné, krátké, měkké, vlnité. 



 

 

Podsada lajek musí být velmi hustá hlavně na krku, zádech, bocích a bedrech. Jestli je podsada krátká, slabá a 
málo hustá, lajka mrzne. 
Odborníci na výstavách obyčejně věnují pozornost těmto nedostatkům srsti: vlnitý vlas, příliš dlouhá srst, prapor 
na dolní straně ocasu. 
Vlnitý vlas se nejčastěji vyskytuje v oblasti kohoutku a na zádech. Zkadeření srsti svědčí o nečistokrevnosti psa. 

Při zbytečně dlouhé srsti je velmi silně rozvinutá podsada i pesíky. Taková srst na krku a částečně i na 
plecích odstává a nestojí. Při dlouhé srsti také často vzniká „pěšinka“ na zádech a visící srst na ocase tvoří 
praporek. To jsou vady. 

Lajky línají dvakrát za rok. Přesnou dobu je těžké určit. 
Zbarvení srsti lajek je různé. Některé jsou jednobarevné černé, šedé, zrzavé, popelavé, bílé a také strakaté nebo 
tříbarevné. Lajkám nejsou vlastní zbarvení hnědé(kávové), tygrové (pruhované), modré nebo myší, 
mramorové(mnoho drobných skvrn jiného zbarvení). Podobné zbarvení u lajky se považuje za vadu. 
Zbarvení nemá vliv na pracovní vlastnosti psa. Pro některá  plemena je ale zbarvení důležitým znakem. Do 
dnešní doby mají dost různé zbarvení  ruskoevropské a západosibiřské lajky. 
Unifikace zbarvení plemene má některé výhody pro posuzujícího. A zejména podle zbarvení je možné lehko 
zjistit plemeno. Ale snaha o chov jedné barvy často vede k vyřazení jinak velmi cenných jedinců. 

Má zbarvení pro psa praktický význam? 
Samozřejmě přidává mu na kráse. Při nesymetrickém zbarvení, nevýrazném se kazí celkový dojem. Ale to 
všechno má jen estetický význam. Mnozí lovci považují za nejvhodnější zbarvení černobílé. Psa s takovým 
zbarvením lovec vidí ve dne i za šera, v létě i v zimě.  
V Jakutsku si lovci velmi cení psy bílého zbarvení. Je možné, že je to spojeno s menšími ztrátami tepla a tím i 
energie. V buňkách bílých chlupů je vzduch, který slouží jako izolátor a pomáhá uchovat teplo v těle, což má 
v extrémních podmínkách  velký význam. 

Co se týká zřetelně zrzavých a šedých vlčích zbarvení, ty bývají někdy pro psy nebezpečné. Byly případy, že 
lajky s takovým zbarvením byly zastřeleny nezkušenými lovci, kteří je považovali za lišky nebo vlky. 
 
 
 

Rozmnožování lajek 
 
U psů, po nastoupení pohlavní zralosti, spermatogeneze nemá periodičnost a může pokračovat do vysokého věku. 
U psů (samců) západosibiřských a ruskoevropských lajek pohlavní zralost nastupuje ve věku 8 - 10 měsíců, u 
východosibiřských o něco později.  Použít psa pro chov není vhodné dříve než ve stáří 1,5 - 2 roky, kdy jsou 
fyzicky silní a úplně vyvinutí. Při normálních životních podmínkách je pes schopný oplodnění celoročně. Ve 
věku do 3 let ho není vhodné používat ke krytí více než 4 - 6x. Nejlepší věk psa ke krytí je 3 - 7 let. Ve věku 3 - 4 
roky není vhodné častější krytí než 20x a ve věku 4 - 7 let ne častěji než 40x za rok. 
Pohlavní zralost fen přichází dříve než u psů. Nastoupení pohlavní zralosti je shodné s prvním háráním. Feny 
drobných plemen lajek pohlavně vyspívají dříve než feny plemen větších. U karelofinských lajek první hárání 
nezřídka probíhá v 6 měsících, u východosibiřských lajek kolem 10 měsíců. Hárání fen je periodické. Jestli jsou 
drženy v dobrých podmínkách, probíhá i 2x za rok, v těžkých podmínkách 1x ročně.   
Hárání: trvá 20 - 25, někdy 30 dní a skládá se ze tří etap: začáteční (proestrus), period pohlavního chtění (estrus) 
a period zhasínání (metestrus). Vnější projevy hárání se projevují podle etap. Na začátku hárání se zvětšují vnější 
pohlavní orgány (přezka) a objevuje se krev. První 1 - 2 dny přezka otéká pomalu, ale potom se otékání 
zrychluje. V tuto dobu začínají růst folikuly a otéká sliznice dělohy. Začáteční etapa trvá 8 - 10 dní. Při hárání se 
mění chování feny. Je neklidná a neposlušná.  
Ke konci začáteční etapy přezka více neotéká a přestává odkapávat krev. Od té chvíle začíná etapa pohlavního 
chtění, která trvá 5 - 6 dní. V té době se ve vejcovodech objevují vajíčka. Fena je připravena k oplodnění. Její 
chování se ještě více mění. Je neposlušnější a snaží se utéci z domu. V tyto dny je vhodné krytí. 
Ve třetí etapě folikulus praskne, vzniká žluté tělo a děloha je připravena k přijetí oplodněných vajíček. Navenek 
se to projevuje tím, že fena k sobě nepouští psa a její přezka se začíná zmenšovat. 
Feny ruskoevropských a západosibiřských lajek mohou hárat v různém ročním období. Ruskoevropské lajky 
nejčastěji hárají v lednu, pak v červenci - září, západosibiřské v únoru a září. 
Krytí: Všeobecně se dá říct, že lajky je vhodné krýt okolo 15-16 dne i později. To je poněkud déle než u 
evropských plemen psů (13 den) . Není vhodné krýt dříve než ve věku 1,5 - 2 roky. 
Březost: V prvním období, asi 30 - 35 dní, nejsou vidět vnější příznaky plnosti. Až 3 týdny před porodem se 
začíná zvětšovat břicho a poslední 2 týdny se zvětšují mléčné žlázy. Březost trvá 58 - 65 dní, ale většinou 62 - 63 
dny. 



 

 

Plodnost: Závisí od plemene , kvality krmení a držení i od věku feny. Maximální plodnost lajek bývá ve věku 3 - 
4 roky. Počet štěňat 5 - 6, maximálně 10 - 15.  
 
 
 

Lov s lajkou 
 
Lajky se často používají na lovu kožešinové zvěře - veverek, kun, sobolů, norků, hranostajů. Mnohde s nimi loví 
losy, černou, zubry, medvědy, lesní a vodní pernatou. V řadě oblastí východní a západní Sibiře je lovci používají 
k hledání nor ondater. Lovci Dálného východu s pomocí lajek loví tygry, lovci Běloruska a centrálních oblastí 
bobry. V posledních letech je někteří lovci používají k lovu na bahenní ptáky. Někteří lovci lajky úspěšně 
používají k lovu na zajíce a lišky.  

Charakter práce lajky může být velmi různorodý a závisí na druhu lovené zvěře. Při lovu na tetřeva se od 
lajky vyžaduje klidné hlášení ptáka, při lovu na medvěda a divočáka je nutné, aby pes silnými stisky za citlivá 
místa uměl zastavit zvíře. 
Univerzálně pracující lajky, které je možné použít na všechny nebo na většinu druhů lovné zvěře, jsou velmi 
řídké. Nejčastěji se vyskytují lajky dobře pracující na drobné zvěři a pernaté. Méně časté jsou lajky, které dobře 
pracují na velké zvěři. Je zde i určující zazvěření místního revíru a možnost lajky výcviku na daný druh zvěře. 
Ale v je nutné dodat, že mnohé lajky, které pracují na velké zvěři, mohou dobře pracovat na tetřevu, ale třeba 
ignorovat veverku. 
 
 
 

Lov na sobola a kunu 
 
Lajka, která se používá na lov sobola a kuny, nepotřebuje dobrý sluch. Pro úspěšnou práci na lovu těchto šelem 
je nutný dobrý čich, síla, výdrž, vytrvalost a zvonivý, daleko slyšitelný hlas. K lovu na soboly je také dobrá větší 
výška psa. Urostlý pes rychleji dožene utíkající zvíře a je možné jej použít i při nepříliš hlubokém sněhu. 
K lovu na kunu jsou nejlepší ruskoevropské lajky, východosibiřské a západosibiřské jsou lepší na sobola. Dobře 
pracovat na lovu kuny a sobola lajky obyčejně začínají třetí podzim, ale učit je k lovu na tuto zvěř je nutné od 9 – 
10 měsíců. Mladou lajku je nejlepší cvičit v páru se starou při dostatečném sněhu, abychom mohli „číst“ 
výsledky práce psa. Zkušený pes, když najde čerstvou stopu, začíná zvěř pronásledovat. Kuna a hlavně sobol, 
když uslyší, že jsou pronásledováni, se neskrývají, ale snaží se utéci. Zkušená lajka nikdy nehoní sobola přímo po 
stopě, ale vždy jde trochu stranou od ní a čas od času kříží stopu, to znamená  „řeže“ kličky a úhly honěné zvěře. 
Pronásledovaný sobol a hlavně kuna někdy ubíhají korunami stromů. V takových  případech zkušený pes hledá 
cestu šelmy podle z větví padajícího sněhu nebo jehličí, nebo dělá kontrolní kruhy, a když znovu najde stopu na 
zem seskočivší zvěře, pokračuje v pronásledování. Zvěř často hledá záchranu v dutině stromu nebo v jeho 
koruně. Pes, když zažene zvěř do úkrytu, začíná hlásit, ale nejdříve udělá několik kontrolních kruhů, aby se 
ujistil, že zvěř dále neutekla. 
Zpočátku bude mladá lajka jen následovat starou. Jakmile lovec zastřelí zvěř, musí na ní poštvat mladého psa a 
pochválit ho. Většina lajek je velmi zuřivá na sobola a kunu.Mladá lajka, která se několikrát zúčastnila lovu se 
starou, už třetí podzim může pracovat samostatně. 
Mladé lajky začínají na sobolu pracovat různě. Některým stačí jít jednou nebo dvakrát se starým psem. Jiné této 
zvěři dlouho nevěnují pozornost, i když pracují se starým psem. 

Jestli má mladá lajka dobré lovecké vlastnosti, tak sama začne hledat stopu a pronásledovat zvěř. Ale 
mistrovství, hlavně „řezat“ stopu, dělat kontrolní kruhy, přijde jen dalším cvikem.  
 
 
 

Lov na losa 
Pro práci na lovu losa je nejvhodnější mít urostlého, silného, houževnatého psa s dobře vyvinutými smysly, 
širokým hledáním, rychlým tempem práce a zvonivým, daleko slyšitelným hlasem. S dobře vycvičenou lajkou na 
losa je obtížný lov na kožešinovou zvěř a lesní pernatou v místech, kde se vyskytuje hodně losů, protože pes, 
když najde stopu losa, půjde za ním. 
Lajka na lovu na losa musí najít zvěř, zastavit ji a hlásit do příchodu lovce. Jestli los začne prchat, lajka ho mlčky 
pronásleduje z boku, snaží se dostat před něj a zastavit ho. 



 

 

Losi, zdvihlí psem v době, kdy odpočívali, často jdou daleko a zastavit je bývá i pro zkušeného psa velmi těžké. 
Lovci si všimli, že los se tak nevystraší, když ho lajka začne hlásit při pastvě, což bývá ráno a večer. Naše 
zkušenost potvrzuje tato pozorování. 
Dobrá lajka, když najde zvěř, se musí objevit 20 – 25 m před ní a zpočátku nehlasitě hlásit z dálky. Od psa, který 
se vrhá na zvěř zezadu, zvěř vystrašeně utíká. Při klidném hlášení zdaleka los přestane brát paši, pozoruje psa a 
čas od času se na něj vrhá, snaže se psa bít kopyty. Lajka musí být pohyblivá a pozorná, aby se včas uhnula před 
údery kopyt. Los se po výpadu vrací na původní místo. Pes začíná hlásit energicky, opatrně se přibližuje ke zvěři. 
Toto pokračuje do doby příchodu lovce, který losa sloví. Los špatně vidí, ale nos a sluch má dobře vyvinutý. 
Proto při přiblížení se k losovi, zastavenému lajkou, lovec musí postupovat opatrně, tiše a jít proti větru. 
Skandinávští lovci, kteří každoročně loví hodně losů, si myslí, že zvěř různého věku a pohlaví různě reaguje na 
psa. Nejhůře se zastavují mladí losi. Ti se bojí psa a při jeho přiblížení prchají. K úspěšnému lovu na ně je nutno 
mít zkušeného psa, který je může „zastavit“. Pes musí klidně hlásit zvíře ze vzdálenosti 40 – 50 m. Mladí losi se 
nebojí takové práce psa a neprchají. 3 – 4 letí losi můžou prchat při „zápalčivém“ hlášení, ale přitom se pohybují 
pomalu, se zastávkami. Losice s mláďaty stojí dobře, ale jestli se losiče poleká a dá se na úprk, matka jde za ním. 
Nejlépe před lajkou stojí staří samci, kteří se tak nebojí hlášení, provádí časté výpady proti psovi a snaží se zranit 
psa kopyty. Hlas lajky musí být hrubý, ale silný, daleko slyšitelný. Od psů s pronikavým hlasem losi častěji 
prchají. 
Nejlépe před lajkou  stojí samci v říji. Paroháči jsou v té době tvrdohlaví a často nejenže neprchají, ale vrhají se 
na psa. Podle lovců se zřídka vyskytují lajky, které mohou „namrtvo zastavit“ zlovolného losa. Obyčejně to 
bývají urostlí, silní psi se silným stiskem. Při pronásledování prchajícího losa psi dělají výpady na zvěř a 
bolestivě ji kousnou chvaty za větrník ( čenich ). Po několika takových výpadech se los zastaví a jen se brání. 
Zvěř se bojí pohnout z místa, protože chápe, že v momentě bude následovat bolestivý útok psa. 
V bezlesých oblastech Skandinávie je takový lov nemožný, protože lovec se nemůže nepozorovaně přiblížit 
k zastavené zvěři. Proto drží psa na šňůře. Pes vede lovce po stopě. Když pes svým chováním ukáže, že zvěř je 
blízko, lovec jej nechá na místě a sám se velmi opatrně přibližuje na dostřel. 

Losy loví s lajkou v době, kdy není sníh nebo sníh není příliš hluboký. Při hlubokém sněhu los může psa ubít 
kopyty, protože pes je omezen v pohybu. 
 
 
 

Lov na černou 
Ještě ve 40. letech na Kavkaze, ve střední Asii i na Dálném východě lovci při lovu na černou obyčejně používali 
smečky psů. Takový způsob lovu je nejvýhodnější, ale je příliš agresivní  pro zvěř. V průběhu takového lovu psi 
zadáví hodně mladých selat. Kromě toho rozehnaná zvěř odchází do míst, kde je málo potravy a v zimě uhyne. 
Zákonem je lov na černou se psí smečkou  v Rusku zakázaný. Povoluje se lov s jedním nebo dvěma psy.  
Při lovu na černou lajka nemusí mít nejlepší  smysly, ale musí být silná, ostrá na zvěř a pohyblivá. Použití lajek 
při lovu na černou může být různé. Nejčastěji psa vedou na vodítku do místa, kde se zdržuje zvěř. Pasoucí se 
černá je slyšet zdaleka. Pes puštěný z vodítka je rychle najde, pronásleduje a snaží se stisky zadržet jednoho 
z nich do příchodu lovce. Selata, lončáky a slabé bachyně silní psi drží na místě, někdy i zadáví. K lovu na 
kňoura – samotáře je třeba mít smělého, ostrého a hlavně ostražitého psa. 
Zastavený kňour se točí na místě, přitiskne se zadkem k silnému stromu, vývratu nebo kamenu a pozorně sleduje 
psa. Často sám útočí tak náhle, že i zkušení psi jsou často rozpáráni jeho strašnými zbraněmi.  Přijít k hlášené 
zvěři musí lovec rychle, ale opatrně a bez hluku a musí se snažit, aby jej zvěř neviděla. Kanec, když uvidí lovce, 
jej může napadnout nebo daleko utéci, dokud ho pes znovu nezastaví. Lovec musí být vždy připraven k přesnému 
výstřelu, aby mohl zastavit zvěř. 
Je nutno dodat, že lajky, které samy zastaví černou, hlavně kňoury, jsou řídké. Častěji vidíme, že pes černou 
pronásleduje. Zvěř se obyčejně snaží schovat v hustém křoví nebo mlází. Lajky obyčejně zbytečně neriskují jít do 
takových míst za zvěří. Proto v hustém porostu pes na zvěř neútočí, ale jen ji hlásí na větší vzdálenosti. Lovec 
musí opatrně přijít k takovému místu, najít zvěř a slovit ji. Tento způsob lovu je úspěšný, hlavně v zimě. Tímto 
způsobem je možný lov i s karelofinskou lajkou, která je celkem slabá. 

Lajky používají i na naháňkách. Po rozestavění řetězu střelců honci spolu se psy vyhánějí zvěř na střelce. 
Jestli lajka přitom zastaví zvěř, honci psa odvolají a zvěř nasměrují na střelce. Lovec podle hlasu psů zjišťuje 
pohyb černé a připravuje se ke střelbě. Při rychlém pronásledování lajky obyčejně nehlásí, ale lovec vždy slyší 
hluk. Střelec musí být pozorný.  
 
 
 



 

 

Lov na vodní pernatou 
Pro úspěšný lov na kachny je nutný urostlý, silný a houževnatý pes s dobrým čichem a sluchem . Pes se nesmí bát 
vody, musí umět dobře plavat, přesně plnit příkazy lovce a aportovat. S malým nebo slabým psem, i když je 
dobře vycvičený, je takový lov nemožný, protože v hustě zarostlé vodě a březích se malý pes velmi rychle vysílí 
a unaví.  
Je známo, že ze všech plemen psů, která se používají na lovu na kachny, nejlépe pracují západosibiřské a 
východosibiřské lajky, které jsou urostlé a mají bohatou srst. Tito psi se nebojí vody a jsou schopni hledat 
kachnu nejen nosem, ale i sluchem. Mezi ruskoevropskými lajkami se také vyskytuje nemálo psů, kteří velmi 
dobře pracují na lovu na kachny. Karelofinské lajky jsou drobné a většina z nich jde nerada do vody, proto jsou 
málo vhodné k lovu na kachny. 
Práce lajky na lovu na kachny je založena v tom, že pes podřizující se povelům lovce a neodcházející od něj dále 
než 25 – 30 m, musí najít zvěř a zvednout ji z vody, aby lovec mohl střílet. Mrtvou nebo postřelenou kachnu 
musí pes vynést z vody nebo najít v hustém porostu a přinést k pánovi. Podávání zvěře do ruky pána není nutné. 
Je důležité naučit psa brát zvěř z vody a přinést ji k pánovi.  
Ke cvičení lajky na kachny je možné přistoupit jen po dobrém domácím výcviku, kdy se pes naučí nosit 
pohozené předměty na suchu i ve vodě. Nejlepší výcvik je se živou kachnou, které zastřihneme křídla, aby 
neuletěla. Touto metodou je možné vycvičit psa za 2 – 3 dny. Kachnu pustíme do vody, kde je dobré vodní a 
pobřežní rostlinstvo. Ptáku dáme možnost nejdříve projít se po břehu, aby zůstala stopa, na kterou pustíme psa. 
Hledající lajka, jakmile najde stopu, začne hledat kachnu a jakmile ji uvidí, začne ji pronásledovat a snaží se ji 
chytit. Kachna se začne potápět a prchat a to zvyšuje zápal psa. Napoprvé stačí 15 – 20 minut takové práce, aby 
pes pochopil, co se od něj vyžaduje. Potom je potřeba odvolat psa, vzít ho na vodítko a nechat ho, aby se 
uklidnil. Za 2 – 3 hodiny je možné pokus opakovat. Ale nedoporučuje se takovéto dlouhodobé cvičení, protože 
odvolání psa má záporný vliv na jeho vytrvalosti v pronásledování  a hledání kachny.  
Tam, kde není možné sehnat kachnu, se výcvik provádí v době letního a podzimního lovu, protože  v době hájení 
je cvičení zakázáno. K e cvičení psa musí lovec maximálně využít první dny lovu, kdy kachna ještě není 
vylekána, zřídka se vyskytují nelétající mláďata a velmi zřídka se vyskytuje postřelená zvěř, kterou nenašli lovci 
lovící bez psů. 
S lajkou je možný lov i na večerním tahu, ale pes musí být velmi poslušný. Musí tiše sedět vedle pána a v žádném 
případě nevstávat a neštěkat, když uslyší nebo uvidí blížící se zvěř. Když uslyší šum křídel, lajka nastraží uši a 
otáčí hlavu ve směru letících kachen. Za soumraku podle chování psa se lovec stihne připravit k výstřelu dříve, 
než sám zvěř uvidí. Po zdařilém výstřelu je dobré hned poslat psa pro zvěř, aby mohl co nejdříve najít mrtvou 
nebo postřelenou zvěř. Použití lajky zkrátí dobu na hledání zvěře, což má velký význam na rychlých lovech za 
soumraku. 

S lajkou, vycvičenou na kachny, je možný i úspěšný lov na ostatní bahenní pernatou. Lajka sice nevystavuje 
jako ohař, ale podle jejího chování při hledání a krátkého zastavení před skokem se lovec může připravit 
k výstřelu.  
 
 
 

Lovecké využití lajek v České republice 
Početně Lajky a Karelští medvědí psi jsou v loveckých revírech České republiky zastoupeny nepatrně. 
Z celkového počtu loveckých psů 29700 je lajek a karelských medvědích psů se zkouškou z lovecké 
upotřebitelnosti asi jen necelá 100. Z toho důvodu i mezi odbornou veřejnost není o použití lajek širší povědomí. 
Rozhodně je to na škodu „Lajek“ i „Kareláků“. V rámci tohoto článku  není v použití těchto plemen v ČR 
výraznějších rozdílů a proto budu dále používat označení lajky. 
Lajka se v našich podmínkách  používá k dosledu a lovu spárkaté zvěře (černá – prasata, jelení, muflončí, 
dančí...), lovu na pernatou zvěř (kachny) - lajka je přirozený donašeč, lajky samozřejmě, jako ve své domovině, 
dokáží lovit srstnatou zvěř (kuny .... ). 
Lajky se v našich podmínkách  úspěšně zúčastňují Honičských zkoušek, Barvářských zkoušek honičů a 
Barvářských zkoušek (upotřebitelnost na spárkatou zvěř – jelení i černá – prasata), Podzimních zkoušek Většinou 
ji řadíme podle našeho třídění mezi honiče. 
V naší myslivecké praxi je při použití lajky k lovu zvěře několik omezení. Realita na „severu“ je přece jen jiná. 
Rozdíl je zvláště velikosti a zazvěření našich revírů. V 500 ha honitbě se může stát, že lajka jdoucí po stopě 
snadno přejde hranice.   
Co se týče zvěře, v současné době jsou u nás na velmi dobré úrovni stavy zvěře černé (prasat), které se 
dlouhodobě zvedají (uloveno v roce 2004 78 000 kusů). Jelení, sičí, dančí zvěř je ve většině honiteb spíše 
vzácná, ale jsou u nás stále revíry, kde je hojně zastoupena  (v roce 2004 uloveno cca 30 000 kusů)  Stabilní a 
slušné stavy jsou zvěře srnčí. To je „přezvěřenost“ se kterou se v tajze samozřejmě nepotkáme. 



 

 

U nás lajky používáme, většinou na velkou spárkatou zvěř, především černou (prasata).  Šířením černé zvěře 
v posledních desetiletích se rozšiřuje i uplatnění lajek. Zároveň hodně myslivců, v revírech s vodní pernatou 
zvěří, lajku používá jako velmi  dobrého aportéra. Popřípadě je ještě lajka i v naší republice použita na lov 
srstnaté zvěře. I v Čechách a na Moravě jsou myslivci, kteří mají s lajkou sloveno víc jak 10 - 20 kun za sezónu 
Je to mezi našimi loveckými plemeny výjimečná  univerzálnost. A to  ti, kdo se z prací lajek seznámili mi jistě 
potvrdí, výkony lajek jsou opravdu výjimečné.  
Zajímavý a pro naše myslivce velmi výhodný je vztah lajek k srnčí zvěři. Lajka má fyzické možnosti srnčí zvěř 
bez problémů strhnout (zadávit).  Přesto lajka srnčí při lovu nijak neupřednostňuje. Stejně se chová, podle 
současných výzkumů, i vlk.  Srnčí je zastoupeno  v úlovcích vlka  maximálně do několika procent. Z hlediska 
použitelnosti lajek k lovu je to velmi žádoucí vlastnost. Lajka nesejde ze stopy  lovené zvěře, při křížení stopy 
zvěří srnčí a při hledání  (revírování)  srnčí  zvěř většinou nehoní. Většinou srnčí, při přímém kontaktu, popožene  
do 100 m a vrací se zpět k vůdci. Přesto je při výcviku nutno dbát, aby se mladí psi nenaučili srnčí lovit.  
Co u nás nejpravděpodobněji nevyužijeme – s lajkami je možné úspěšně lovit velké šelmy. Fyzická konstituce a 
hlavně mrštnost dělá lajku i pro největší šelmy nebezpečným soupeřem. Rozhoduje tu také i to, že lajka oproti 
našim psům neútočí bezhlavě, útok si připravuje trpělivě a nejde, pokud si není jistá, do chvatu . Alespoň se 
nemusíme obávat setkání našeho psa s rysem.  
V České republice nám ze stávajícího zákona vyplývá jedno omezení: zákaz nahánět zvěř spárkatou pomocí psů 
v kohoutku vyšších než 55 cm.  Jak je patrno ze standardu, je zde lajka  na hraně. Z toho důvodu není pomístně 
připouštěna lajka k Honičským zkouškám. Běžně se lajka zúčastňuje barvářských zkoušek – Předběžných 
Barvářských zkoušek, Barvářských zkoušek Honičů Získává tím podle zákona  „upotřebitelnost“ k vyhledání a 
 dosledování  spárkaté zvěře“. Abych osvětlil možnosti lovu a použití lajek ocituji pojmy vyhledávání a 
dosledování zvěře ve výkladu současného zákona. Zákon je vykládá takto: vyhledání – hledání a nalezení živé 
drobné i spárkaté zvěře v honitbě..., .... a dosledování – sledování postřelené nebo jiným způsobem zraněné 
spárkaté zvěře a její nalezení nebo nalezení této zvěře střelbou nebo jiným způsobem usmrcené .... . Myslím, že i 
zodpovědnému a zákona dbalému  myslivci stále zůstává i v našich podmínkách dost prostoru k využití lajek 
v revíru  

 
 
 

Způsoby lovu s lajkami v ČR  
Vlastní způsob lovu lajek je popsán na předchozích stránkách. Zaměřím se proto jen na výrazné rozdíly práce 
mezi ostatními loveckými plemeny psů a lajkami. 
Lov se psem na spárkatou zvěř nejčastěji vypadá takto: Hledávání – revírování : Lajky  postupují v dohledu před 
lovcem, buď souběžně s ním v ose postupu, po určité křivce nebo v kruzích. Zvěř, nebo stopu nám oznámí 
zbystřením, napnutím postoje, jakoby ukazuje: „tam je zvěř“. Ke zvěři pak často přistupují až do kontaktu „na 
viděnou“ bez hlášení. Pak vytrvale hlásí (zaštěkává) . Právě v hlasitosti - vydávání je asi nejčastěji citovaný 
rozdíl mezi evropskými  honiči a lajkami. Lajky, na rozdíl od našich evropských honičů, kteří  hlásí na teplé 
(čerstvé) stopě, hlásí pouze na viděnou (tedy když jsou v přímém kontaktu se zvěří).  Oba způsoby hlášení mají 
svoje výhody a nevýhody a prozrazují nám rozdílnou taktiku lovu. Evropský honič, v dnešním pojetí, má 
především v popisu práce na naháňkách zvěř zvednout  a vyhnat na představené střelce. Při hlášení na teplé stopě 
se zvěř zvedá dříve a  opouští leč. Při hlášení na viděnou zvěř často zůstává držet ( zůstává na místě ) do 
příchodu lovce. Je to hrubě zjednodušeno protože záleží na mnoho okolnostech : terénu, druhu zvěře, věku zvěře, 
zkušenostem psa. Lajka a další lovecká severská plemena se nejčastěji snaží zvěř, především černou, zastavit a 
udržet do příchodu lovce, nebo obrátit - nahnat na svého vůdce – lovce. 
Lajka při revírování využívá všechny smysly.  Pohyb lajky v revíru,je pro příznivce tohoto plemene,už sám o 
sobě velký zážitek. Využívá sluchu, každé prasknutí okamžitě prověří, zraku, zaregistruje každý pohyb, nízkého i 
vysokého nosu . 

Při dosledu ( dohledávce ) zvěře jde lajka  po stopě, oproti našim barvářům, často s polovysokým nosem. 
Lajce stačí, když jde po větru pod stopou, často až  10 - 15 metrů a dokáže stopu spolehlivě sledovat. Viz řezání 
stopy popsané výše. Je to výhodné, při sledování, drobné kličky v postupu sledované zvěře lajka zbytečně 
nekopíruje. Proto nesmíme psa, vedeného na řemeni na stopě strhávat. Problém tento způsob přináší na 
zkouškách. Rozhodčí z neznalosti se často domnívají, že lajka schází ze stopy a opravují ji, což má za následek 
nižší známku.  
U dohledávky živé postřelené zvěře je velká výhoda vytrvalost a fyzická zdatnost lajek. Lajka dokáže zastavit a 
udržet na místě poraněného jelena i kňoura – naší největší zvěř. Vždyť ve své domovině si poradí i s losem. 
Lajka je přirozený aportér, jak bylo uvedeno výše. Často jí proto i u nás využíváme jako aportéra vodní zvěře.  

 
 



 

 

 
 

Tento článek vznikl sestavením a doplněním článků z odborném tisku 
bývalého SSSR. 
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ZEMĚ PŮVODU: Rusko 
 
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010 
 
POUŽITÍ: všestranný lovecký pes 
 
FCI KLASIFIKACE.:   Skupina 5  špicové a primitivní plemena 
     Sekce 2  severští lovečtí psi 

Se zkouškou z výkonu. 
 
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Toto původní ruské lovecké plemeno pochází z oblastí 
Uralu, západní i východní části Sibiře a bylo selektováno z khantyjských a mansjackých 
loveckých psů. První standarty Vogulských ( Mansi) a Ostyackých (Khanty) Lajek byly 
vytvořeny ruskými kynology na začátku dvacátého století. V roce 1947 byla zavedena nová 
kvalifikace lajek a potomci khantyjských a mansjackých lajek byli spojeni do jednoho plemene. 
Nový standart Západosibiřské lajky byl schválen roku 1952. 
Dnes je Západosibiřská lajka nejběžnějším loveckým psem v Rusku a je rozšířena ve všech zalesněných 
oblastech země od Karelie po Kamčatku. Plemeno je oblíbené především ve svých původních oblastech. Chovní 
jedinci z chovatelských stanic, které jsou specializované na jedince ustálené ve schopnosti pracovat a s vysokou 
kvalitou v typu jsou používáni ve všech kynologických centrech Ruské federace. 
 
 
CELKOVÝ VZHLED: pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou 
stavbou. Délka těla měřená od předhrudí k hrbolu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. 
Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře 
vyvinuté a kosti jsou silné. 
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru: 

 u psů: 100 ku 103 - 107% 
 u fen: 100 ku 104 - 108% 

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen.  
Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy. Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina 
délky hlavy.  
Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky. 
 
 
POVAHA / TEMPERAMENT: klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a 
smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako 
osrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím. 
 
HLAVA: Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnostranný trojúhelník při 
pohledu shora. Mozkovna je středně široká, užší u fen než u psů. 
 
MOZKOVNA:  
Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zpředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je 
rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbol dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je 
zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené. 
Stop: mírně vyjádřený 
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
Nosní houba: střední velikosti, černá. U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován. 
Tlama: středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než 
délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.  
Pysky: pevně přiléhající 



 

 

Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní (42 
zubů) nůžkový skus. 
Líce: suché lícní kosti 
Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) 
s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti 
Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní 
boltce vyvinuté mírně. 
 
KRK: osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen 
zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii. 
 
TRUP:  
Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu. 
Kohoutek: velmi výrazný, především u psů 
Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký 
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.  
Záď: široká, středně dlouhá, lehce spáditá. 
Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu. 
Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá 
 
OCAS: pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádí. Když je plně natažen dosahuje 
k hleznu, nebo  je o 1 – 2 cm kratší. 
 
KONČETINY: 
 
HRUDNÍ KONČETINY:  
Celkový vzhled: rovné při pohledu zpředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od 
země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky. 
Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu 
Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím 
Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla. 
Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu 
Nadprstí: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí. 
Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší. 
 
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu 
zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné. 
Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené 
Koleno: dobře ohnuté 
Bérec: středně dlouhý, šikmo uložený, není kratší než stehno 
Nárt: uložen téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by 
měla procházet přední částí nártu. Paspárky jsou nežádoucí, 
Zadní tlapy: mírně menší než přední. Oválné, klenuté s těsně sevřenými prsty. Prostřední prsty mírně 
delší. 
 
 
POHYB:volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.  
 
KŮŽE: silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně 
 
OSRSTĚNÍ: 



 

 

SRST: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na 
hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lícních 
kostech tvoří licousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a 
hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty 
ale bez praporců. Mezi prsty roste ochranná kartáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou 
srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří prapor. 
 
BARVA: šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve 
všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy. 
 
VÝŠKA: 
Výška v kohoutku:  Psi: 55 až 62 cm.  
   Feny: 51 až 58 cm.  
 
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je 
vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a vlivu na schopnost psa vykonávat svou 
tradiční práci. 

 Odchylky od pohlavního dimorfismu 
 Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi 
 Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrbolu, římský nos 
 Světle zbarvené oko 
 Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách 
 Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2) 
 Klešťový skus po šestém roce  
 Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé 
 Záď vodorovná, mírně propadlá 
 Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené 
 Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník 
 Plochá tlapa, prošlápnutá tlapa 
 Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách 
 Nedostatek podsady, absence límce nebo licousů (výjimka je přirozené línání) 
 Vázaný pohyb 
 Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů. 

 
ZÁVAŽNÉ VADY:  

 Zřejmé odchylky od pohlavního dimorfismu 
 Přílišná vzrušivost, popudlivost 
 Psi feního typu, maskulinní feny 
 Obezita nebo vychrtlost 
 Strmý stop, tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky 
 Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček 
 Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka 
 Nedostatek zubů, malé, velké mezery mezi zuby 
 Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce 
 Propadlý nebo klenutý hřbet 
 Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění 
 Mělký hrudník 
 Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí 
 Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubí prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, 

prošlápnuté nadprstí 
 Přeúhlené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj 

vzadu 



 

 

 Těžký, vázaný pohyb, drobivý chod 
 Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase 
 Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku 
 Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách 
 Skvrny jiné barvy než základní barva 
 Černá nebo černo-bílá barva 
 Odchylka od velikosti o více než +- 2 cm, kohoutková výška menší než výška zádi 

 
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY: 

 Agresivní nebo příliš plaší jedinci 
 Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován 
 Nekorektní skus 
 Zkřivená čelist 
 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky 
 Rybí oko, skvrnité oko 
 Svěšené nebo polosvěšené ucho 
 Ocas s praporem, plochý (vydří) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas 
 Příliš krátká, dlouhá srst 
 Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žíhaná nebo albín 

 
 
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. 
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ZEMĚ PŮVODU: Rusko 
 
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010 
 
POUŽITÍ: lovecký pes pro všestranné účely  
 
KLASIFIKACE FCI.:   Skupina 5  špicové a primitivní plemena 
     Sekce 2  severští lovečtí psi 

Se zkouškou z výkonu. 
 
KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Lajka je ruské plemeno loveckých psů pocházejících 
z evropských zalesněných částí Ruska. První záznam o severských psech se zašpičatělýma ušima 
byl publikován v roce 1895 A. A. Shirinsky – Shikhmatovem v knize „ Album severských 
saňových psů – lajek“. Psi zmiňovaní v této knize se jmenovali Cheremis- a Zyriansiy Lajky. 
Plemeno bylo omezené na regiony Komi, Udmurtia, Arkhangelsk, Yaroslavl, Tver, Moskva a 
pár dalších míst v Rusku. V roce 1947 byli potomkové těchto lajek sjednoceni do jednoho 
plemena pod moderním jménem Rusko-evropská lajka. Standart plemene jako čistokrevného 
plemene byl schválen v roce 1952. Správný moderní typ Rusko-evropské lajky, tak jak je 
uznáván jako čistokrevné plemeno, nebyl dosažen křížením potomků různých lajk ale je 
výsledkem dlouhodobého selektivního chovu.  
 
CELKOVÝ VZHLED: středně velký pes, střední až silné stavby. Pes působí kvadratickým dojmem, 
délka těla (od vrcholu plecí po sedací hrbol) je rovna kohoutkové výšce, ačkoliv délka těla může být o 
trochu větší než kohoutková výška. Osvalení je suché a dobře vyvinuté. Silná stavba kostry. Pohlavní 
dimorfismus jasně vyjádřen. 
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: 
Psi kvadratického nebo téměř kvadratického formátu a feny mírně delší. 
Poměr formátu: (výška / délka):  psi:  100/ 100-103 
     feny:  100/ 100-105 
 
Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů. U fen je stejná nebo přesahuje výšku zádě o 
1 cm. Délka tlamy je o něco méně než polovina délky hlavy. Vzdálenost od země k lokti je o málo 
větší než vzdálenost od kohoutku k lokti.  
 
POVAHA / TEMPERAMENT: vyrovnaná, s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro 
vyhledání kořisti.  
 
HLAVA: suchá, při pohledu shora klínového tvaru, trojúhelníková a delší než širší. 
 
MOZKOVNA:  
Lebka: relativně široká, týlní hrbol dobře vyjádřen 
Stop: mírně vystupující nadočnicové oblouky dávají dojem vyjádřeného stopu, ale ten není nikdy 
ostře vyjádřený.  
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
Nosní houba: střední velikosti, černé barvy u všech barev srsti 
Tlama: suchá, zašpičatělá. Délka tlamy je jen o málo menší než délka mozkovny. Hřbet nosu a 
mozkovna jsou paralelních linií. 
Pysky: pevné a těsně přiléhající 
Čelisti/ Zuby: silné velké bílé zuby, kompletně vyvinuté a rovnoměrně uložené. Kompletní (42 zubů) 
nůžkový skus. 
Líce: dobře vyvinuté, lícní kosti a svaly jsou jasně vyjádřené 



 

 

Oči: ne příliš velké, oválné, šikmo položené. Ani hluboko uložené ani vystupující s živým a 
inteligentním výrazem. Tmavě hnědé nebo hnědé barvy u všech barev srsti. 
Uši: vztyčené, nevelké, pohyblivé, vysoko nasazené, tvaru V, špičaté 
KRK: svalnatý, suchý, na průřezu tvar dlouhého oválu, délka odpovídá délce hlavy. Krk je nasazen 
v úhlu zhruba 45°- 50° k horizontále.  
 
TRUP:  
Kohoutek: dobře vyvinutý, velmi dobře vyjádřený obzvláště u psů. 
Hřbet: rovný, silný, osvalený, střední šíře 
Bedra: krátká, široká, dobře osvalená, mírně klenutá 
Záď: široká, ne příliš dlouhá, mírně spáditá. 
Hrudník: hluboký, široký, oválný v průřezu, dosahuje k loktům. 
Spodní linie a břicho: vtažené, dolní linie od hrudníku k břišní dutině je dobře vyjádřená 
 
OCAS: buď srpovitý, nebo stočený do kroužku, dotýká se zad, horní části stehna nebo sedacích 
hrbolů. Natažený dosahuje k hlezennímu kloubu nebo je o 2-3 cm kratší. 
 
KONČETINY: 
 
HRUDNÍ KONČETINY: štíhlé, svalnaté, při pohledu zepředu rovné, středně široce postavené, 
rovnoběžné. Délka přední nohy od lokte k zemi je o něco větší než polovina kohoutkové výšky. 
Plece: lopatky jsou dlouhé a dobře uložené dozadu 
Nadloktí: dlouhé, dobře uložené vzadu, svalnaté. Zaúhlení mezi lopatkou a nadloktím je dobře 
vyjádřené. 
Loket: těsně přiléhá k tělu, dobře vyvinuté a uložené vzadu paralelně s osou těla 
Předloktí: rovné, štíhlé, svalnaté, na průřezu oválné, při pohledu zepředu středně daleko od sebe a 
paralelní. 
Záprstí: krátké, mírně se svažující při pohledu ze strany. Upřednostňováno bez paspárků.  
Přední tlapka: Oválná, klenutá s uzavřenými prsty 
 
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, s dobře vyjádřeným zaúhlením a jasným vyjádřením. Při pohledu 
zezadu jsou zadní končetiny rovné a paralelní. 
Stehno: středně dlouhé, uložené šikmo 
Koleno: dobře zaúhlené 
Bérce: není kratší než stehno, uložen šikmo 
Nárt: uloženy téměř vertikálně, při pohledu ze strany ve svislé linii spuštěné z hrbolku sedací kosti 
musí procházet přední částí vertikálně postaveného nadprstí. Paspárky jsou nežádoucí. 
Zadní tlapka: oválná, klenutá s uzavřenými prsty 
 
POHYB: volný pohyb 
 
KŮŽE: silná a pružná 
 
OSRSTĚNÍ: 
 
SRST: krycí srst je tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, hustá, měkká, bohatá a vlněná. Srst na 
hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec. Na lícních 
kostech tvoří licousy. Srst na kohoutku je také o něco delší, především u psů.  
Končetiny jsou pokryty krátkou, tvrdou, hustou srstí, která je trošku delší na zadní straně končetin. 
Osrstění zadních končetin tvoří kalhoty ale bez praporců.  
Mezi prsty roste ochranná srst. Ocas je bohatě pokryt rovnou tvrdou srstí, která je trochu delší na 
spodní straně ale bez praporu. 



 

 

 
BARVA: nejtypičtější barvou je černá s bílou nebo bílá s černou. Celočerná nebo zcela bílá barva se 
může taktéž objevit.  
 
 
VÝŠKA: 
Výška v kohoutku:  Psi: 52 až 58 cm.  
   Feny: 48 až 54 cm.  
 
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je 
vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni. 

 Odchylka od pohlavního výrazu 
 Hlava tvaru jablka, vystupující čelo, nedostatečně vyvinuté tváře 
 Přehnaně vyvinuté nadočnicové oblouky 
 Částečně chybějící pigmentace na nosní houbě, pyscích nebo očních víčkách 
 Volné pysky 
 Klešťový skus, malé zuby nebo velké mezery mezi zuby 
 Chybějící zuby jiné než Premolár 1 a Premolár 2 
 Oči velké, malé, kulaté, ne šikmo uložené, hluboko uložené nebo vystupující, světlé 
 Hřbet měkký, úzký nebo kapří hřbet (vyklenutý) 
 Bedra úzká, dlouhá nebo klenutá 
 Záď plochá, úzká nebo strmá 
 Hrudník úzký, plochý, sudovitý nebo mělký 
 Záprstí svislé nebo slabé 
 Kočičí tlapa, zaječí tlapa, prošlápnutá plochá tlapa 
 Vázaný pohyb 
 Tlustá, volná nebo vrásčitá kůže 
 Nedostatečná podsada, absence licousů a límce 
 Šedivění, fleky nebo skvrny na hlavě a končetinách stejné barvy jako základní barva 
 Výška 2 cm nad limit 

 
ZÁVAŽNÉ VADY: 

 Silná odchylka od pohlavního výrazu 
 Lehké nebo těžké kostry, těžké stavby těla 
 Obezita nebo podvýživa 
 Příliš dlouhá hlava, nedostatečně vyvinutý stop nebo strmý a přehnaný 
 Tlama směřující nahoru (miskovitě prohnutá), příliš dlouhá nebo hrubá 
 Depigmentovaná nosní houba, pysky nebo okraje očních víček 
 Chybějící více než 4 premoláry, včetně PM1 
 Velké uši, nízko nasazené, nepohyblivé 
 Uši se zaoblenou špičkou, příliš vyvinuté ušní boltce 
 Mělký hrudník 
 Zadní končetiny úzké, s kolenem vytáčeným ven, příliš blízko u sebe nebo příliš daleko, 

přeúhlené nebo rovné  
 Těžký pohyb, chůdovitá akce končetin, drobivý chod 
 Dlouhá srst na zadních stranách končetin, zřejmé praporce 
 Netypická srst během línání 
 Pálení (červené skvrny) na hlavě a končetinách, rozdílné od základní barvy 

 
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY: 

 Agresivní nebo bázliví psi 



 

 

 Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován. 
 Nesprávný skus, chybějící zuby (jiné než PM1 a M3) včetně klešťového skusu před věkem 

šesti let 
 Různobarevné oči, skvrnité 
 Svěšené nebo polosklopené uši 
 Přirozeně pahýlovitý ocas, šavlovitý nebo zploštělý (vydří ocas) 
 Příliš krátká nebo dlouhá srst nebo visící ocas 
 Jiná než akceptovaná barva 
 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. 
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ZEMĚ PŮVODU: Rusko 
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010 
POUŽITÍ: všestranný lovecký pes 
FCI KLASIFIKACE.:   Skupina 5  špicové a primitivní plemena 
     Sekce 2  severští lovečtí psi 
Se zkouškou z výkonu. 
KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Toto původní ruské lovecké plemeno je jedním z hlavních 
loveckých psů v oblasti tajgy i hornatých oblastech střední a východní Sibiře. Toto plemeno se 
vyvinulo z potomků tangusských, yakutských lajek a lajek z oblastí kolem Bajkalu a Amuru. 
První popis lajky z oblasti Amuru je z počátku dvacátého století a stal se základem standartu 
plemene. V roce 1947 bylo plemeno Východosibiřská lajka oficiálně uznáno, provizorní standart 
byl publikován v roce 1949 a finální podoba byla schválena v roce 1981.  
V dnešní době je Východosibiřská lajka rozšířená především ve své původní oblasti. Jádro chovu jedinců 
dobrých v typu i ve schopnostech pro práci se nachází v Irkutsku. Rozšířená populace plemene je i v evropské 
části Ruska, především v oblastech Leningrad, Smolensk, Tver a v části regionu okolo Moskvy. Východosibiřská 
lajka je taktéž oceňovaná ve Skandinávii.  
CELKOVÝ VZHLED: Pes střední velikosti se silnou a kompaktní kostrou. Délka těla od předhrudí k sedacímu 
hrbolu je mírně větší než kohoutková výška. Hlava je spíše velká a velmi silná. Svaly jsou dobře vyvinuté. Silná 
stavba kostí, více výrazná u psů než u fen. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřen. 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Psi téměř kvadratičtí, feny mírně delší. 
Poměr formátu (výška/délka):  Psi: 100/104 – 109 
    Feny: 100/106 – 111 
Kohoutková výška přesahuje výšku zádi o 1 – 2 cm u psů. U fen je kohoutková výška stejná nebo přesahuje 
výšku zádě o 1 cm. Délka tlamy je o trochu méně než polovina délky hlavy. Výška od země k lokti se rovná 
polovině kohoutkové výšky.  
 
POVAHA / TEMPERAMENT: stálý, vyrovnaný temperament. Vitální pes s velmi dobře vyvinutým čichem a 
smyslem pro vyhledání kořisti a vášní pro lov, především větší kořisti. Během lovu velmi nezávislý. Přátelský, 
důvěřivý a milý k lidem. 
 
HLAVA: silná, spíše velká v poměru k tělu, klínovitá, při pohledu shora tvoří rovnostranný trojúhelník. 
Mozková část je relativně široká, především u psů.  
 
MOZKOVNA:  
Lebka: délka lebky je mírně větší než šířka. Nadočnicové oblouky pouze mírně vyvinuté, týlní hrbol velmi dobře 
vyjádřen. 
Stop: postupný a středně vyjádřený 
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
Nosní houba: černá a středně velká. U bílé nebo plavé barvy srsti je přípustná i hnědá barva nosní houby. 
Tlama: délka tlamy je o něco menší než délka mozkovny. Z profilu je tlama klínovitá středně tupá. 
Pysky:  středně pevné ale ne plandavé 
Zuby: silné velké bílé zuby, dobře vyvinuté a pravidelně umístěné. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus. 
Líce: lícní kosti jsou vyjádřené ale ne přehnané. 
Oči: střední velikosti, oválné, šikmo uložené, ani hluboké ani vystupující a s oddaným a přátelským výrazem. 
Jsou tmavě hnědé nebo jakéhokoliv odstínu hnědé v souladu s barvou srsti. 
Uši: vztyčené, pohyblivé, tvaru „V“ se špičatým nebo mírně zaobleným koncem. Uši jsou nasazeny široko, 
v rovině s očima. Ušní boltce vyvinuty středně. Vnitřní strana ucha je dobře osrstěna. 
 
KRK: osvalený, suchý, kulatý nebo mírně oválný na průřezu. Je zhruba stejně dlouhý jako hlava nebo trochu 
kratší. Krk je nasazen v úhlu zhruba 40° - 50° k horizontále. 
 
TĚLO:  
Horní linie: pevná a rovná, svažující se od kohoutku ke kořeni ocasu. 
Kohoutek: Dobře vyvinutý, jasně vyznačený, především u psů. Vyvýšený nad horní linií o 1 – 2 cm, středně 
vyvinutý u fen. 
Hřbet: rovný, silný, dobře osvalený, středně široký 
Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená a mírně výrazná 



 

 

Záď: široká, mírně svažující se, relativně dlouhá 
Hruď: široká, hluboká (hrudník dosahuje k lokti nebo 1 – 2 cm pod, především u psů), dlouhá, oválná na průřezu. 
Dolní linie a břicho: vtažené, spodní linie mírně stoupá od hrudi k dutině břišní 
 
OCAS: zatočený nebo srpovitý nesený přes hřbet. Srpkovitý ocas nesený aniž by se dotýkal hřbetu nebo 
polosvěšený je akceptovatelný. Když je zcela natažený, dosahuje k hlezennímu kloubu nebo může být o 1 – 2 cm 
kratší.                                   
KONČETINY: 
HRUDNÍ KONČETINY: 
Celkový vzhled: nohy jsou suché, svalnaté, při pohledu zepředu jsou rovné, středně daleko od sebe a rovnoběžné. 
Délka přední nohy od země k lokti je rovná polovině kohoutkové výšky. 
Plece: lopatky jsou dlouhé, svalnaté a mírně uloženy vzad. 
Nadloktí: dlouhé, středně sešikmené, svalnaté. Zaúhlení mezi lopatkou a nadloktím je dobře vyjádřené. 
Loket: těsně přiléhá k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu paralelně s osou těla. 
Předloktí: rovné, suché, svalnaté, kulaté na průřezu, při pohledu zepředu středně široce postavené a rovnoběžné 
Záprstí: není dlouhé, mírně sešikmené při pohledu ze strany 
Přední tlapa: kulaté nebo mírně oválné, klenuté s pevně sevřenými prsty 
 
PÁNEVNÍ KONČETINY:  
Celkový vzhled: svalnaté, dobře definované zaúhlení všech úhlů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a 
paralelní. 
Stehno: středně dlouhé, uložené mírně šikmo 
Koleno: dobře zaúhlené 
Bérce: dlouhé, uloženy šikmo, nejsou kratší než stehno 
Hlezno: uloženo téměř svisle. Při pohledu ze strany tvoří průběžnou linii procházející od sedacích hrbolů k zemi 
a prochází přední částí hlezna nebo mírně před ním. 
Zadní tlapa: kulaté nebo mírně oválné, klenuté s pevně sevřenými prsty. Zadní tlapy jsou o trochu menší než 
přední. 
 
POHYB: volný pohyb. Typickým chodem je prostorný klus, který je střídán s cvalem nebo krokem. 
KŮŽE: dostatečně silná a elastická, bez vrásek a bez přebytečné podkožní tkáně 
 
OSRSTĚNÍ: 
SRST: Krycí srst je hrubá, hustá, rovná. Podsada je hustá, měkká a vlnitá. Srst na hlavě a uších je hustá, krátká a 
lesklá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec a na lících tvoří licousy, které jsou u psů delší. 
Končetiny jsou pokryté krátkou, hrubou hustou srstí, která je jen o málo delší na zadní straně předních končetin. 
Srst na zadní straně zadních končetin tvoří kalhoty ale bez praporců. Mezi prsty roste ochranná srst. Ocas je 
mohutně osrstěn rovnou a hrubou srstí a na dolní straně ocasu je o trochu delší ale nikdy netvoří prapor.  
 
BARVA: nejtypičtější barva je černá s pálením, černá, černobílá, bílá a bílá se znaky – strakáč. Mírné skvrny na 
končetinách v odstínu základní barvy jsou povoleny 
  
VÝŠKA: 
Výška v kohoutku:  Psi: 57 až 64 cm.  
   Feny: 53 až 60 cm.  
 
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada 
posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a blaho psa a jeho schopnost 
vykonávat jeho tradiční práci. 

 Odchylka od pohlavního výrazu 
 Vystupující čelo a tlama působící „useknutým“ dojmem 
 Částečně chybějící pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách 
 Světle pigmentovaný nos 
 Absence více než 4 premolárů ( PM1 – PM2) 
 Klešťový skus po dosažení 6 let věku 
 Malé a řídce uložené zuby 
 Světlé nebo jantarové oko u jedinců celočerné barvy 
 Velké uši, nízko nasazené, měkké a nedostatek srsti uvnitř ucha 



 

 

 Krk příliš oválný na průřezu 
 Měkký nebo klenutý hřbet 
 Dlouhá bedra, rovná, klenutá bedra 
 Záď vodorovná nebo strmá 
 Hrudník s plochými žebry, úzký, chybějící předhrudí, mělký 
 Rovné plece, zakřivené přední nohy, vytočené nebo vtočené lokty 
 Svislé nebo slabé záprstí 
 Tlapy vytočené do stran, rotace chodidla 
 Zadní končetiny mírně postrádající správné zaúhlení, kravský postoj 
 Měkké prsty nebo prošlápnuté, nedostatečně vyvinuté osrstění mezi prsty 
 Zadní paspárky 
 Vázaný pohyb 
 Barevné skvrnky v mírných nuancích základní barvy, nebo na těle nebo hlavě 

 
ZÁVAŽNÉ VADY:  

 Zřejmé odchylky od pohlavního výrazu 
 Mírná nesnášenlivost k lidem 
 Obezita nebo vyhublost 
 Hrubá hlava 
 Krátká tlama, „useknutý“ nos 
 Hluboký nebo stěží viditelný stop 
 Chybějící více než 4 premoláry, včetně PM1 a PM2 
 Kulaté vystupující oči 
 Uši s kulatou špičkou, nadmíru vyvinuté ušní boltce 
 Kvadratická stavba 
 Lehká kostra 
 Přestavěný 
 Přeúhlený nebo strmé zadní končetiny 
 Úzké zadní končetiny, kolena nebo hlezenní klouby vytočené ven 
 Těžký, nepravidelný pohyb, krok 
 Zvrásněná, volná kůže 
 Dlouhá srst na zadní straně předních končetin a definované prapory na zadní straně stehen a 

na ocase 
 Vlnitá nebo kudrnatá srst, jemná nebo příliš dlouhá, srst, která tvoří pěšinku v půli zad a na 

kohoutku během línání 
 Skvrny na těle, které nejsou v nuanci základní barvy 
 Odchylka od velikosti o více než +- 2 cm 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY 
 Agresivní nebo příliš plaší psi 
 Jedinci jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měli být diskvalifikováni 
 Nesprávný skus 
 Zkřivená čelist 
 Jakékoliv 4 a více chybějící zuby, včetně PM1 – PM2 nebo M3, nadpočetné řezáky 
 Rybí oko, skvrnité oči 
 Svěšené uši nebo polosklopené 
 Zakrnělý ocas 
 Příliš krátká nebo příliš dlouhá srst, žádná podsada 
 Barva srsti která je vrozená hnědá nebo vrozená modrá, žíhaná nebo albín 

 



 

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. 
 
 
 

                         Agility s lajkou 
 
 Když  jsem  si v roce 2000 pořídila ZS lajku, věděla jsem, že mne čeká pejsek aktivní, který stejně jako já 
nebude mít rád různé cizokrajné telenovely. Chodily jsem spolu na dlouhé procházky, a objevovaly společně 
svět. Sárinka se učila podle štěněčího řádu všem možným dovednostem, mimo jiné i poslušnosti. Ale protože 
nejsem myslivec, stále jsem hledala nějakou jinou možnost, kromě vycházek. Což o to, byly krásné, ať 
v kterémkoliv ročním období, ale přece jen něco chybělo. Aby nepracovalo jen tělo, ale i hlava. A potom jsem 
náhodou našla změnu. V roce 2002 jsme spolujely na psí tábor do Rožnova pod Radhoštěm. 
Tento tábor mi dal mnoho nových poznatků. Byť byl zaměřen pouze na výcvik obranářů – mimo jiné psího 
dodygarda polského prezidenta a mistrů světa v obraně – tak my jsme byly výjimka. Sestavili nám speciální 
tréninkový plán, ve kterém se Sára po poprvé seznámila s překážkami. A ejhle! Moc se jí to líbilo, hlavně tunel a 
„áčko“.  
. Ihned po návratu z tábora jsem v Olomouci začala hledat kynologický klub, který by se tomuto, mně doposud 
neznámému sportu, věnoval. A našla jsem. Sice mi slovo agility neříkalo nic, ale informace se mi přece jen 
podařilo získat. Co je vlastně agility?  
      Jistě všichni znáte klasický koňský parkur – na vyhrazeném prostoru jsou umístěny skokové překážky, které 
jezdec s koněm absolvuje v předem určeném pořadí. No a z toho kolem roku 1978 v Anglii vznikl pro psy sport 
zvaný agility. Jeden zdroj uvádí, že agility prý vzniklo jako zábava pro voříšky, co nemůžou chodit na výstavy, 
druhý ale tvrdí pravý opak - že agility se poprvé objevilo jako zpestření přestávky při světoznámé Cruftově 
výstavě. Dnes agility běhají voříšci i čistokrevní psi a spolu s nimi děti, mládež, dospělí, ale i důchodci, a to na 
celém světě. Agility se provozuje jako zábava pro široké masy pejskařů, ale také jako vrcholový sport, který má 
dokonce svoje mistrovství světa.  
     Určité rozdíly mezi psím a koňským parkurem jsou, a to především ve velikosti překážek (ty psí jsou mnohem 
menší). Pejsci jsou však mnohem pohyblivější, takže kromě klasických skokových překážek mívají v parkuru 
zařazen i slalom, kladinu, šikmou stěnu, houpačku, skok daleký, proskokový kruh, pevný a látkový tunel. Dalším, 
poměrně podstatným rozdílem je to, že psovod na psovi nesedí jako jezdec na koni, ale běží vedle něj. Pes nemá 
vodítko ani obojek a psovod jej ovládá pouze slovními povely, vlastním pohybem a ukazováním.  
     A tak začaly Sárinčiny první sportovní krůčky. Nemyslete si, nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá.  Jako 
každého přemýšlivého psa nebyl problém Sáru naučit něčemu novému.  Každá nová překážka znamená i nový 
povel. Naučila se velmi rychle jednotlivé překážky, uměla podle povelu reagovat. Samozřejmě jsem dělala 
mnoho chyb, které každý psovod udělá, když se učí současně se svým psem novým dovednostem. Moje neznalost  
a velká chuť učit se způsobily po čase Sárinčinu nechuť do cvičení. To se projevovalo tak, že utíkala z parkuru, 
nereagovala ani na přivolání, no prostě stávkovala. Umíte si představit moje zklamání? Jenže jsem nedokázala 
odhalit příčinu. Ale na štěstí se do našeho klubu přišla podívat Kateřina  Macků, která se tomuto sportu již 
dlouho věnuje a společnými silami jsme začaly moje chyby odbourávat.  Chtěla bych jí na tomto místě moc 
poděkovat, protože ona byla a je dodnes mým hlavním rádcem, cvičitelem, dodavatelem informací a zkušeností. 
     Při výcviku je nezbytné, aby váš pes byl zdravý a abyste vzbudili jeho maximální zájem. Záleží na typu psa, 
jak zájem podpořit. Vzhledem k samostatnosti lajek je nejdůležitější výchova pomocí pamlsků. Mám 
vyzkoušeno, že hračka, pešek, balónek a podobné věci, fungují jen omezený čas. Nejvíce se mi osvědčily kousky 
sýru, malé kousky masa, občas jsem použila kousky uzeniny. Její touha po mase byla důležitá a do dnešních dnů 
toho  „využívám“.  Dále musím podotknout, že při cvičení již musí být váš pes zvyklý poslouchat na přivolání a 
velmi žádoucí je taktéž odložení. Tyto povely je možno trénovat i mimo areál cvičiště, na kterékoliv vycházce. 
Psi běhají bez vodítek a bez obojků, takže základní poslušnost je pro výcvik nutná.   
     Pro cvičení se vy sami musíte naladit pozitivně. Váš pes musí nabýt dojmu, že nic lepšího a radostnějšího na 
světě neexistuje. Dávejte to najevo přehnanou  radostí z psího úspěchu! Každý dobře vykonaný povel odměňte, 
z počátku vždy pamlskem, má-li rád hračku, tak hračkou. Ale s těmi jsem já neuspěla.  Oblečení zvolte na trénink 
tak, aby za vámi nevlálo, aby mělo hodně hlubokých kapes a neklouzavé boty. Ty kapsy připomínám záměrně, 
musí se do nich vejít jak hračka, tak pamlsky a hlavně – ty pamlsky nesmí vypadávat po parkuru, aby neodváděly 
pozornost dalších cvičících pejsků. Hodně pozorujte svého psa, jak se mu cvičení líbí. To byla právě jedna 
z důležitých chyb, kterých jsem se dopustila. Cvičily jsem dlouho a já nereagovala na její signály. Pes vám jasně 
a srozumitelně dá najevo, kdy už toho má dost. Přestane být pozorný, hledá únikové manévry, kouká po okolí, 
okusuje trávu apod. A to už je špatně. Udělejte raději jeden cvik třikrát a dost!! Odveďte pozornost na hru 
s peškem, na krátkou odreagovací vycházku mimo areál a pak se pusťte do jiné překážky. A opět málo znamená 



 

 

více. Dnes už to vím, ale dalo nám to dřinu.  Naučte svého psa nejdříve jednotlivé překážky. Všeobecně mají psi 
rádi pevný tunel a tzv. áčko. Tam jsou nahoře a to je pro ně dojem nadřazenosti, tunel zase znamená něco jako 
„moje nora“. Vždy zakončete výcvik pozitivně, aby pejsek odcházel ze cvičení s pocitem dobře vykonané práce. 
Nejlépe je, když se mu podaří překážka či souvislý sled překážek dokončit bezchybně a skončete. Zapomeňte na 
tresty, nadávky a křik. Neustále musí mít pejsek dojem radosti, pohody a dobré nálady hlavně u pánečka. 
Nepodléhejte dojmu, že když ho to baví, naučíte ho všechno najednou – to je nejlepší cesta, jak psa od agility 
odradit. A bohužel, to jsem si taky vyzkoušela na Sárince. Psa na parkuru netrestejte, ani fyzicky, ani slovně. 
Agility se totiž neučí jen pes, ale i psovod, a většina chyb, které udělá pes, vyplývá právě z předchozích chyb 
psovoda. Pokud pes udělá chybu, zamyslete se nad tím, proč ji asi udělal – špatně jste ukázali, pozdě dali povel 
nebo jste se špatně pohnuli tělem. Nedělejte závěry typu "ten můj pes je úplně blbej”, koncentrujte pozornost na 
svůj vlastní pohyb a povely a zkuste to znovu a lépe. Překoná-li pes přesto překážku špatně, výcvik jste zřejmě 
uspěchali a musíte se vrátit k jednoduššímu provedení, které pes zvládne. Není to obvykle chyba psa – buďte 
trpěliví a učte se z vlastních chyb. 
     Berte vždy ohled na věk psa a jeho fyzickou zdatnost, zejména začínáte-li cvičit se štěnětem. Štěně do 
jednoho roku věku nikdy nenechávejte skákat plnou výšku překážky, laťku vždy snižte. S malým štěňátkem 
můžete začít s nácvikem tunelu a slalomu , ale s ostatními překážkami raději vyčkejte nejméně do půl roku věku 
psa. Začínající pes by v žádném případě neměl na překážkách zažít něco nepříjemného, buďte proto opatrní 
zejména při nácviku zónových překážek. Agility můžete začít cvičit i se starším psem, věk obvykle nebývá na 
škodu a pes je dostatečně fyzicky i psychicky vyzrálý na to, aby výcvik snesl. 
     Na posledním psím táboře – táboře agility v Kardašově Řečici – jsem při příjezdu uslyšela obrovský údiv. 
Cituji: „ Agility s lajkou? To snad ne!“ Konec citace. Já dnes odpovídám ANO!! Agility s lajkou je možné a 
věřte, při dobrém vedení zkušenějšího cvičitele udělá každý pes pro pánečka i nemožné. Je to práce psa jako 
každá jiná, jen bez tvrdého drilu. Musí být vedená s láskou, radostí a humorem. Ale ten pocit, když pes doběhne 
celou trať bez chyby, no to vám povím, to je něco! 
    Přeji vám všem mnoho úspěšných cvičebních lekcí, pokud vás tento sport osloví. A i když lajka není rychlá 
jako jiná plemena, zase je důsledná a cviky vykonává pečlivě. Jde nám všem přece o radost z pohybu, 
spokojenost psa, dobrou kondici a hlavně o prezentaci plemene, o kterém ještě není tak široké povědomí. Takže 
na konec – Hopem skokem k úspěchům a přes překážky ke hvězdám. 
 
Použité některé informace z www.agility.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný návod jak uchovnit psa a chovat 
 

I. CHOVNOST 
 
   Aktuální chovné podmínky lze najít na www.karelajky.eu/dokumenty/zápisní řád 
 

II. KRYTÍ 
1) K chovu smí být požiti jedinci (platí pro psy i feny) starší 18 měsíců 
2) Ke krytí chovné feny je třeba krycí list. 
3) O vydání krycího listu žádá majitel nebo držitel chovné feny písemně poradce příslušného 

pro chované plemeno ( tj. KMP poradce pro KMP p. Hanáčka, ZSL poradce pro ZSL p. 
Válka a REL poradce pro REL p. Patočku). 

4) Krycí list má platnost 1 rok, proto nic nebrání mít ho připravený včas doma. 
5)  O krycí list musí být pořádáno nejpozději 1 měsíc před plánovaným krytím feny –resp. 

před plánovaným háráním feny.  
6) K žádosti o vystavení krycího listu se přikládá :  



 

 

a) čitelná aktuální fotokopie PP feny nebo originál PP vždy s vyznačenou 
chovností vč.výstavních příloh, doklad o udělení výjimky z podmínek 
chovnosti 

b) doklad o zaplacení členských příspěvků na daný rok 
7) Pokyny pro majitele /držitele/ krycího psa i feny jsou uvedeny přímo v krycím listě nebo je na 

postup upozorní poradce chovu. 
8) Hlášení o uskutečněném krytí se podává poradci chovu do 8 dnů po krytí. 
9) Pokud máte v plánu krýt určitým psem, jste povinni předem svůj plán konzultovat s poradcem 

chovu. Pokud se jedná o chovného psa nečlena Klubu KMP a lajek musíte poradci chovu 
předem dodat všechny podklady o původu psa (fotokopii PP vč. výstavních příloh, doklad o 
chovnosti a dobré je přiložit i fotografie psa). Zahraniční krytí a inseminace má specifická 
pravidla a je třeba se vždy v dostatečném předstihu poradit s poradcem chovu. 

 
III. ZŘÍZENÍ CHOVATELSKÉ STANICE 

1) Písemnou žádost podává chovatel /majitel,držitel/ chovné feny přímo plemenné knize ČMKÚ 
Praha. Žádost musí obsahovat : 

a) jméno a příjmení žadatele staršího 18 let 
b) rodné číslo 
c) úplnou adresu 
d) plemeno 
e) nejméně 6 návrhů názvu chovatelské stanice (maximálně 2 slova s předložkou 

nebo bez předložky  - např. Bohemia Delikan, z Divoké stráně – a 40 
písmen včetně mezer), je dobré, když navrhované názvy nemají pro 
češtinu specifické hlásky, ale není to rozhodující 

2) Počítejte s delší dobou vyřízení, vyřízenou žádost tj.rozhodnutí o registraci mezinárodně 
chráněného názvu chovatelské stanice, plemenná kniha posílá žadateli na dobírku. 

3) Upozorňujeme, že chovatelskou stanici je třeba mít zřízenou před vydáváním průkazů původu 
štěňat, neboť název chovatelské stanice je součástí jména štěněte a  bez něho nemohou být 
průkazy původu vystaveny. 

 
IV. ZÁPIS ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY 

1.  Hlášení vrhu si chovatel vyžádá ihned ( do l0 dnů) po narození štěňat od poradce chovu, poradce 
chovu mu též sdělí další postup při zapisování štěňat do plemenné knihy. Zároveň uvědomí o 
narození štěňat majitele krycího psa. 

2. Obecně platí, že hlášení vrhu je třeba co nejdříve vyplnit a odeslat zpět poradci chovu ke kontrole 
a k podpisu (pokud již není podepsána). 

3.  K hlášení se přikládá :   
- průkaz původu feny, případně psa pokud jde o zahraničního psa nebo psa mimo klub 
- fotokopie potvrzení o registraci chovatelské stanice 
- krycí list potvrzený majitelem /držitelem/ krycího psa 

4.  Na základě Hlášení vrhu :  
-  poradce provede kontrolu vrhu 
- poradce vydá formulář Žádost o tetovací čísla, kterou chovatel vyplní, přiloží doklady dle 

požadavků uvedených na formuláři a odešle do 21 dnů od data vrhu plemenné knize 
ČMKÚ Praha. Ta vydá tetovací čísla a chovatel dle nich nechá štěňata u veterináře 
natetovat. (veterinář potvrdí). Vzhledem k tomu, že se tetuje ve stáří cca 6 týdnů je třeba 
s vyřizováním  

5.  Chovatel vyplní Žádost o zápis štěňat a spolu s požadovanými doklady (uvedeno na formuláři – 
většinou stejné doklady jako výše včetně veterinářem potvrzeného tetování) Plemenné knize č.1, 
ČMKÚ. 

6. Průkazy původu štěňat dostává chovatel na dobírku přímo od plemenné knihy. 
 

Upozorňujeme, že celou proceduru řídí a sleduje příslušný poradce chovu a postupy se mohou 
částečně různit – např. při ohlášení vrhu poradci, poradce zašle chovateli všechny formuláře 
najednou, nebo naopak chce, aby mu chovatel vše posílal a on po kontrole sám postupuje věci 
plemenné knize. Proto je vždy třeba, jakmile se narodí štěňata, kontaktovat IHNED poradce chovu 
příslušného plemene. 
 



 

 

 
V.  ZÁPIS  IMPORTOVANÝCH  JEDINCŮ 

1. Dovozce nebo nový majitel psa/feny/ dovezeného ze zahraničí dostane se psem exportní průkaz původu 
dané země a IHNED  (do 30 dnů) požádá Plemennou knihu č. 1 ČMKÚ o ZÁPIS IMPORTU – přiloží 
průkaz původu, který se psem obdržel (pro sebe si zhotoví fotokopii), jak je to s překlady zjistí na 
Plemenné knize. PP, které nejsou psány latinkou se předkládají plemenné knize s ověženým překladem. 

 
VI. VÝVOZ 

1. Pro vývoz jedince je chovatel povinen si opatřit exportní průkaz původu. Žádost podává žadatel přímo 
Plemenné knize č. l. 

2. Exportní průkaz původu vydává Plemenná kniha č- 1 ČMKÚ Praha. K žádosti se přikládá : 
a. originál PP vyváženého jedince (i štěněte) 
b. souhlas poradce chovu jako zástupce klubu s vývozem 
c. jméno a adresu nabyvatele psa (štěněte) v zahraničí 

3. exportní PP obdrží chovatel přímo od PK na dobírku. 
 
 

Na závěr nejdůležitější rada : 
 

1. Kdo má chovného psa – ale zejména fenu – a má v plánu odchovávat štěňata, měl by znát 
Chovatelský  a zápisní řád Klubu KMP a lajek téměř zpaměti, nebo by ho v každém případě měl 
mít stále po ruce  

2. Jakmile pojmete konkrétní myšlenku nechat fenu připustit, být ve stálém kontaktu s příslušným 
poradcem chovu, což platí dvojnásob jakmile se štěňata narodí. 

 
 
 

KRYTÍ 
Obecně se předpokládá,že nejvhodnějším dnem krytí  feny je 13-15. den hárání. Ovšem Karelský medvědí pes i 

lajky jsou přírodní plemena, takže skutečný den hárání je různý, nejsou neobvyklé termíny krytí i 21-23. den 
hárání. Je proto lepší pro začínající chovatele a nejenom pro ně, navštívit veterináře a nechat feně udělat 
cystologické vyšetření. Stanovení termínu je opravdu věrohodné. 

 

 
BŘEZOST 
První tři týdny březosti fena žere méně, proto je nutné klást důraz na kvalitu krmení. Ve čtvrtém týdnu již stravy 

přijímá více a je již i kulatější. Ale pozor, není možno jásat, že fena je skutečně březí. Falešná březost se 
projevuje naprosto stejně, včetně porodních bolestí. Přibližně 24 hodin před porodem je fena neklidná a hledá 
místo ke slehnutí. Je vhodné minimálně 2 týdny před porodem feně nachystat porodní bednu a zvykat ji na ni, 
ale často má o vhodném místě na porod vlastní představu a nechce si ji nechat vymluvit. Je dobré s ní v době 
přípravy k porodu být a klidně, láskyplně ji přesvědčit, že porodní bedna je opravdu to nejlepší, kde může 
štěňátka porodit. 

 

POROD 
 
1. Pořiďte si knihu – nemusí být vysoce odborná s rozbory genetických mutací a nevím čeho všeho ještě. Ve 

většině „psích“ knih kapitola březost, porod a odchov štěňat je. Pokud nenajdete uspokojivé informace 
v obecné psí literatuře nebo ji neseženete, zkoumejte i literaturu o jednotlivých plemenech. V obecné 
oblasti březosti, porodu apod. – pes jako pes. 

2. Zapojte zdravý selský rozum, důvěřujte svému zvířeti a nenechte se znervóznit. Vaše nastávající matka má 
mnohdy daleko více rozumu, kterému pan Čapek říká „hlas přírody“, než Vy. Ve většině případů velmi 
dobře ví, co se děje a jak se má chovat ona. 

3. Nenuťte zvíře dělat něco, co nechce. Např. sebekrásněji vybudované porodní místo může budoucí matku 
znervózňovat  - a Vy nevíte proč, Vám se líbí. Na druhou stranu buďte pozorní a nedovolte speciální 



 

 

rozmary (naše fena např. si chtěla mermomocí vyhrabat porodní pelech v hnojišti nebo 30 cm širokou 
škvírou prolezla za složená polena a nechtěla ven). Takovým „úletům“ musíte nenásilně zabránit 
(zahradit, zarovnat, přikrýt apod.), protože je přece jen žádoucí, abyste mohli zasáhnout, bude-li to 
nezbytné. 

4. Při porodu byste měli být – nejlépe ten, kterého má fena nejraději, nejvíce mu důvěřuje, ale Vaše hlavní role 
je dozor a jistota pro zvíře. Zvíře uklidňujte slovem, tónem hlasu, pohlazením (pokud si to Vaše zvíře 
přeje). Spíše hlídejte po narození prvního mrňouse, aby ho matka olízala, překousla pupeční šňůru apod. 
a  při porodu dalšího po již narozených štěňatech nešlapala, nezalehla je apod. 

5. Před plánovaným dnem porodu si k ruce připravte (na tácek, do košíčku, do krabice apod.) základní 
hygienické potřeby. V každém případě mějte připraveno : ostré nůžky (na ebeny. přestřižení pupeční 
šňůry), pevnou silnější nit (na podvázání pupeční šňůry), ajatin nebo jinou dezinfekci (před použitím 
do ní nástroje i nit namočíte), dobrou silnou baterku (fena může rodit večer nebo v noci, nemůžete ji 
rušit silným světlem a při intimnějším osvětlení černá štěňata u černé feny nejsou vidět a Vy občas dobře 
vidět potřebujete), dostatek savých hadrů (nejlépe bavlněných utěrek, ručníků, menších i velkých, 
předem vypraných bez aviváže a přežehlených; hodí se na otření štěněte, které fena špatně olíže, otření 
rukou, zabalení a přidržení štěněte, se kterým potřebujete manipulovat apod.), hodí se mít po ruce i 
papírové utěrky a hodiny (budíka). Na začátku porodu si k sobě postavte i nádobu s teplou vodu (na 
opláchnutí rukou v průběhu porodu, abyste nemuseli běhat do koupelny, nebo budete potřebovat některý 
hadřík namočit). Není od věci máte-li možnost a je chladno mít při ruce elektrickou vyhřívací dečku 
(kdybyste potřebovali narozená štěňata odložit mimo porodní pelech, např. při velkém rajtování feny), 
v nouzi postačí PET lahve s velmi teplou vodou překryté třeba dekou. 

6. Při vlastním porodu zasahujte skutečně jen tehdy, bude-li to naprosto nezbytné. Pokud fena i chovatel 
absolvují svůj první porod, vyplatí se mít předem zjištěno, které nejbližší  a spolehlivé veterinární 
zařízení je k dispozici pro případ nouze, nebo se domluvit se svým veterinářem, zda ho můžete 
v případě nouze kdykoliv zavolat (a mít telefonní čísla při ruce – ne abyste hodinu hledali v telefonním 
seznamu když nastane problém. 

7. Porod má tři fáze. Přípravnou – kdy zvíře většinou při dobrém pozorování začíná měnit své chování (např. 
hrabe si pelech v hnoji, zalézá do úkrytů, nebo se zvýšeně mazlí, je neklidné, cpe se Vám do bytu nebo 
naopak se snaží uprchnout a podobně). Je to velmi individuální a u prvniček velmi těžko rozpoznatelné, 
chce to zkušenost a dobrou znalost zvířete, ale i pak může být chování u každého porodu trochu jiné. 
Pomůže Vám doba březosti – pokud máte do vypočítaného termínu porodu tak 3 dny a fena Vám začne 
dělat „psí kusy“ (ebeny. má růžový výtok s pochvy) můžete počítat, že porod je na spadnutí a je třeba 
zvýšit ostražitost. 

8. Vlastní místo pro porod by mělo být takové, aby se v něm fena cítila bezpečně a vlastní porod mohl 
probíhat v co nejklidnějším prostředí. Např. v bytě je naprosto nevhodná koupelna zvláště pokud v ní 
je i záchod a každou půl hodinu tam někdo vleze, aby si odlehčil nebo se umyl, při tom překračuje rodící 
fenu, vykazuje Vás ven, aby se tam vůbec vešel apod. Stejně nevhodné jsou chodby nebo kuchyně. Měli 
byste být s fenou po celou dobu porodu sami (nebo  max. 2 dospělí – přičemž se feně věnuje vždy jen 
jeden a druhý pomůže jen je-li třeba nebo střídá).  

9. Je třeba myslet i na to, že porod může probíhat několik hodin, a pokud nemáte střídání a zvíře je na Vás 
tak fixováno, že Vám nedovolí odcházet, aniž by Vás všude pronásledovalo, je vhodné zabezpečit i své 
vlastní potřeby např. u ruky připravenými nápoji, svačinou apod. Dost na tom, že musíte na toaletu, 
ještě když budete odbíhat tu se napít, tu si uvařit kávu, to se najíst a fena pokaždé půjde za Vámi nebo 
vyskočí a bude stát u dveří kotce, může se Vám lehce stát, že Vám štěně „vyklopí“ tam, kde právě je, 
což není mnohdy příjemné ani pro Vás, ani pro ni ani pro štěně. 

10. Vlastní porod je vlastně fáze vypuzovací – tedy fena tlačí. To vidíte vlastním okem a v této fázi již většinou 
(zdůrazňuji – většinou) zaujme místo v pelechu – a Vy zaujmete místo u pelechu s příručním porodním 
vybavením (viz výše). Mým zvířatům většinou stačilo, když jsem si k nim sedla na nízkou židličku, 
občas jsem je pohladila a promluvila na ně a klidně jsem si mohla třeba číst. Běda však, když jsem se 
zvedla a šla třeba na záchod – okamžitě se zvedly a sledovali mě na každém kroku. Dejte na to pozor a 
zbytečně zvíře neznervózňujte odcházením. Taky vykažte z prostoru všechny rušivé elementy – jiná 
zvířata, děti, příbuzné apod. Naprosté ticho  a tma být nemusí, světlo by ale mělo být spíše tlumené 
(proto ta baterka) a i zvuky spíše tlumené (řvoucí děti nebo televize nejsou nejlepší). Nezapomeňte, že 
fena i Vy potřebujete i slyšet.  

11. Vlastní vypuzovací fáze by měla trvat max. 2 hodiny a mělo by být první štěně na světě. Tlačí-li fena 
intenzivně více jak 2 hodiny a nic se neděje, velmi zbystřete a připravte se duševně na komplikace. 
Nejpozději po 3 hodinách (samozřejmě i dříve pokud zjistíte nějakou nedobrotu) volejte veterináře a 
konzultujte problém. Veterinář rozhodne, co dál.  



 

 

12. Doporučuji vřele – nenuťte zvíře, aby celou dobu leželo! Spíše naopak – máte-li pocit, že to dlouho trvá a 
fena leží „jako kláda“, přesvědčte fenu, aby se zvedla, prošla nebo alespoň postála a přelehla na druhý 
bok. Pohyb feny může některé drobnější zádrhele vyřešit, porodní cesty se více uvolní, „zašprajcované“ 
štěně se může pohnout pohybem feny a uvolnit se a podobně. Příznivě působí i zemská přitažlivost a 
váha štěněte. Toto opatření je velmi vhodné i v případě, že se  štěně tzv. „zasekne na půl cesty“. Správně 
by měla fena porodit štěně řekněme naráz (řekněme na jedno, dvě zatlačení). Pokud jde štěně správně 
ven – hlavičkou, zaseknutí na půl (hlava venku, tělo v porodní cestě) není tak nebezpečné, protože 
většinou může štěně dýchat. Horší je, jde-li zadečkem a zůstane viset hlavičkou v porodní cestě. Pokud 
tento stav bude trvat déle, hrozí štěněti udušení a je třeba poměrně včas začít něco dělat. Jako první 
dělám právě to, že se snažím rodící matku  postavit na nohy, udělat pár kroků a nutím jí přelehnout. 
Zvíře většinou začne tlačit a někdy je vyhráno. Nejde-li štěně porodit, po ulehnutí feny se snažte pomoci 
masáží břicha z boku od hrudi k zadku s tím, že směrem k zádí přitlačujete. Některá literatura 
doporučuje štěně porodit mírným tahem ven. Nevím, ale jednak mám pocit, že je to zákonem na ochranu 
zvířat proti týrání laikům zakázáno, ale hlavně se mi to nikdy v praxi nepodařilo – vždycky jsem dostala 
strach, abych mrňouse nepřetrhla. Možná to chce nějaký grif, ale ten asi nebudete znát. Spíše se mí 
osvědčit opačný způsob – mírným tlakem u otvoru pochvy jakoby stahovat pochvu ze štěněte (štěně si 
přidržuji druhou rukou, aby nezajíždělo). Velmi ovšem záleží, co Vám rodící fena dovolí. Opět – 
voláme veterináře,  konzultujeme problém a řídíme se jeho pokyny. V tomto případě je ovšem třeba 
počítat s tím, že než Vy k veterináři nebo veterinář k Vám dojede, nebude štěněti pomoci. Ale – 
zachráníte fenu a pravděpodobně i další štěňata (pokud Vám ovšem nebude přesun trvat dlouho a 
nebudou jiné komplikace). 

13. I při porodu bez komplikací je třeba kontrolovat průběžně zejména : - 
- zda se štěně vždy dostane rychle z plodového obalu (měl by prasknou při 

průchodu porodními cestami), pokud ne uchopte blánu dvěma prsty oběma rukama a 
roztrhněte (šermování nůžkami mezi štěnětem, čenichem a jazykem feny nejspíš 
nezvládnete) a musíte jednat rychle, vdechnutí plodové vody způsobuje zápal plic a 
případně úhyn mláděte, máte.li obavu (já to preventivně dělám se všemi 
novorozenci) položte si mládě břichem na dlaň hlavou od sebe, druhou rukou ho 
přiklopte tak, aby Vám hlavička zůstala shora mezi prsty (ze spodu je podložená 
prsty) a nejlépe ve stoje několikrát máchněte dolů, tím se případné nečistoty, které 
by mohly blokovat dýchací cesty vytřepou (tento postup  je vhodné použít i pokud 
štěně nedýchá a Vy ho chcete zkusit křísit) 

- zda fena porodila i placenu a překousala pupeční šňůru (placenta by měla být na 
druhém konci pupeční šňůry každého štěněte), fena většinou pupeční šňůru překouše 
a placentu sežere (v žádném případě ji v tom nebraňte, je to pudové, fena tím 
načerpává energii, doplní stopové prvky a hormony důležité i pro laktaci), pokud to 
neudělá a nechá štěně po porodu neošetřené musíte nastoupit Vy. 

14. Štěně osušíte (případně otřete vlhkým hadříkem a pak osušte) po celém těle, začínáte od hlavičky resp. od 
tlamičky a nosu (uvolnění dýchacích cest) a končíte řitním otvorem. Pupeční šňůru pevně podvážete cca 
1 – 2 cm od bříška nití namočenou do dezinfekce a za úvazkem (směrem do těla tj. k placentě) 
přestřihnete. Štěně vrátíte feně k dokončení prací – pokud mezitím neporodila další. Pak je lepší prvé 
štěně odložit stranou do tepla (dečka, PET lahve s teplou vodou a překryjete ho lehkou látkou např. 
šátkem) a vrátit ho feně až dokončí ošetření dalšího štěněte. V žádném případě neodebírejte feně 
všechna štěňata tak, aby v některé chvíli u sebe neměla žádné. Znervózněla by a jistě by je šla 
hledat, protože by je slyšela někde vedle.Pokud fena při porodu jednotlivých štěňat příliš rajtuje po 
pelechu (vřava, točí se dokola apod.) je lepší ponechat jí vždy jen jedno nebo dvě štěňata a ostatní mít 
bokem v teple. Fena sice může mít pozření, že štěňata jsou jinde, ale většinou ji stačí ty, co má u sebe a 
Vy lépe uhlídáte, aby je nezašlápla.  

15. Pokud se narodí štěně a nedýchá (případně mu nebije srdce), můžete se pokusit o resuscitaci – záleží 
jen na Vás a Vaší nátuře. Resuscitace se provádí klasicky jako u lidí – dáváte umělé dýchaní z úst do 
úst, tedy do tlamičky. Nejprve uvolněte dýchací cesty výše uvedeným způsobem. Dýcháte svými ústy 
současně do nosu i tlamy štěnětě – pozor na množství vzduch a minikapacitu štěněčích plic, a dvěma  
prsty na hrudníčku dáváte masáž srdce. Štěně máte v poloze na zádech. Doporučuji než k tomu 
přistoupíte - zvažte své možnosti. Jednak, zda to zvládnete duševně – já jsem to nikdy nedokázala i když 
mi to bylo líto, jednak zda na to máte čas, abyste nezanedbali dozor při porodu dalšího štěněte.  

16. Myslíte-li si, že porod skončil (nebo máte-li zjištěno od veterináře, kolik bude štěňat), dejte feně všechna 
štěňata. Doporučuji vyčkat cca 2 hodiny a pokud je fena (i štěňata) klidná, dejte feně naprosto čistý 
pelech. Je dobré mít vše připravené již před porodem někde bokem, abyste je přinesli novou podložku. 
Při porodu se vše poměrně hodně znečisti a namočí. Věc lze řešit tak, že lože pro odchov máte pod 



 

 

porodním ložem oddělené třeba igelitovým ubrusem a po porodu znečistěnou vrchní číst s igelitem 
z pod feny vytáhnete. Nebo můžete mít pro fenu a štěňata celé nové lůžko, pak je dobré na nové lůžko 
přenést všechna štěňata a fena je zcela jistě bude následovat. Vy pak můžete znečistěné lůžko odstranit, 
a event. připravit na další výměnu, kdyby bylo třeba. 

17. Fena při porodu většinou nechce nic žrát, ale určitě nepohrdne vodou nebo vlažným mlékem. Během 
porodu má fena většinou zvýšenou teplotu a bývá jí příjemné, když jí otřete čenich a hlavu hadříkem 
namočeným do studené vody, zejména pokud je teplo. 

18. Upozorňuje, že mezi porody jednotlivých štěňat mohou být i relativně dlouhé pauzy, nebo může fena 
rodit „po várkách“ ( např. 3, pauza 2 hodiny, 2, pauza, 2). Taky se vám může stát, to co mě – že jste ve 
22 hodin vše ukončili, převlékli, umyli, o půlnoci zkontrolovali a vyčerpaní šli spát a ráno bylo o 2 
štěňata víc. 

19. Nezapomeňte si vést písemné záznamy. Všechna štěňata byste měli zvážit. V řádech se sice píše 
zaznamenat porodní váhu, ale já jsem vážila většinou až 1.den po porodu v klidu nebo až jsem měla 
jistotu, že je porod skončen. Při porodu je vše příliš hektické a nervózní -Vy i fena, a ještě myslet na to, 
že máte mít po ruce kuchyňskou váhu a v nevalném světle vážit a psát. Pak to popletete a druhý den 
nepoznáte, které štěně jste vážil jako první a které jako třetí – a to u kareláků máte relativně šanci si 
popsat vybarvení nebo znaky (nebo si je nakreslit), ale co u lajek, když jsou všechny stejné. Měli byste 
si je nějak označit, abyste je poznali, až je budete chtít znovu např.vážit. 

20. Porodní váha by měla být cca 10 % váhy dospělého psa lépe o trochu více. Podstatnější je však to, aby 
štěňata přibývala – a to hned od prvého dne. Proto musíte zjistit výchozí váhu. Přírůstek by měl být u 
kojenců cca 50 g denně, tj. za týden by se měla váha štěněte zhruba zdvojnásobit. Ze začátku 
doporučuji skutečně vážit denně i když pokud štěně za 1 den nepřibere 50g ale např. jen 20g, 
nepropadla bych panice ihned, ale pokud by další den byl opět malý přírůstek již je jasné, že není vše 
v pořádku a kontaktovala bych veterináře. Může jít o mnoho příčin – od tebe nejednodušší, že fena má 
málo mléka a je třeba zahájit dokrmování, až po nemoc nebo vrozenou vadu štěněte. 

21. Pamatujte, že většinou je většinou je nejhorší vše, co je prvně – první porod, první štěně, první odchov. 
I když – není to pravidlo, výjimka může nastat. 

Po porodu 
 
Stále sledujeme přírůstky štěňat.  Pokud nepřibírají, nebo přibírají málo, zahájíme přikrmování. Můžeme použít 
sušené mléko pro štěňata, které koupíme v prodejně psích potřeb, kozí mléko (osvědčilo se skvěle, štěňata jej 
výborně snášejí bez jakýchkoliv komplikací a pěkně přibírají), nebo si můžeme vyrobit mléko pro štěňata 
svépomocí: ½ litru převařené vody, 2 vrchovaté lžíce  sušeného mléka nebo sunaru, 2 polévkové lžíce glukopuru, 
1 lžíce šlehačky, 1 žloutek. Směs uložíme do chladničky a potřebné množství ohžejeme na teplotu lidského těla. 
Ve věku 3 týdny začínáme přidávat pevnou stravu. Nejprve dáváme dobře uvařené, na jemné kousíčky rozsekané 
drůbeží maso s rozvařenou rýží. Postupně přidáváme jiné druhy masa, vařenou zeleninu, dobře promáčené 
granule, vaječné žloutky, těstoviny, ovesné vločky…. Postupujeme pomalu podle zásady každý den maximálně 
jednu novou surovinu. Mléko přidáváme po celou dobu do odchodu štěňat. 
Při předávání štěňat novému majiteli napíšeme čím jsme štěně krmili a dáme mu vzorek granulí, na které štěně 
bylo zvyklé z domu. 
 
 
 
 
 

Vakcinace psů 
O významu vakcinace proti nakažlivým chorobám v chovu psů se netřeba šířit. Aby byla vakcinace účinná, je 
třeba dodržovat vakcinační schémata a dbát na to, aby vakcinované zvíře bylo zdravé a v optimální kondici, aby 
organizmus mohl vytvořit dostatek protilátek. 
Je třeba mít na paměti, že vakcinace proti vzteklině je ze zákona povinná u všech psů od tří měsíců věku! 
Nemoci proti kterým je vhodné psy vakcinovat, kromě povinné vztekliny, jsou: parvoviróza, psinkový komplex, 
parainfluenza psů a respirační onemocnění způsobená adenovirem psů (tzv. psincový kašel). Tuto celkem 
standardní řadu je vhodné doplnit o vakcinaci proti leptospiróze, zejména v případě, že je pravděpodobný 
kontakt psa s hlodavci nebo jejich výkaly. Leptospiróza je těžká, životu nebezpečná choroba a je přenosná i na 
člověka. Veterinární lékař vám může nabídnout vakcinac i proti dalším chorobám (např. borelióze), podle zájmu 
chovatele a nákazové situace. 
Doporučené běžné schéma vakcinace je u štěňat v 6., 9. a 12. týdnu proti parvoviróze, psinkovému komplexu a 
psincovému kašli, ve 12. týdnu zároveň proti vzteklině dále pak každý rok jedenkrát kompletně. Občas se ještě 



 

 

objevuje tendence vakcinovat vzteklinu zvlášť, odděleně od ostatních nemocí, je to ale zcela zbytečné, finančně 
náročné a zvyšuje se riziko, že ten či onen termín vakcinace nebude dodržen. V případě, že se jedná o psa nad 12 
týdnů věku, který nebyl vakcinován (nebo o vakcinaci není doklad) nebo byl promeškán termín revakcinace, je 
třeba první vakcinaci parvovirózy, psinky a psincového kašle po třech týdnech revakcinovat a dále vakcinovat 
jednou ročně.  
V případě vakcinace chorob které se nevakcinují běžně nebo v případě mimořádné nákazové situace se poraďte 
se svým veterinárním lékařem. 
 

Odčervení psů 
Odčervení psů je vhodné provádět 2x ročně. Popřípadě je možné a vhodné jedenkrát ročně psa odčervit a 
jedenkrát odebrat trus k laboratornímu vyšetření na přítomnost parazitů a zařídit se podle výsledku. 

Přípravek na odčervení vždy pečlivě dávkujte podle návodu výrobce. 
 

Prevence proti vnějším parazitům 
Psa je velmi vhodné chránit proti vnějším parazitům jako jsou klíšťata a blechy, případně další méně běžní nebo 
sezónní parazité (např. svilušky). Přípravky jsou běžně k dostání v nejrůznějsích formách – spoty, spreje, obojky, 
zásypy – stačí si vybrat podle vkusu a finančních možností. Sledujte nejen název a cenu přípravku, ale i účinnou 
látku (vždy musí být uvedena v informacích pro uživatele), protože zejména klíšťata si ráda vytváří imunitu, a 
pokud nejste s účinky spokojeni, je třeba vybrat přípravek s jinou účinnou látkou, nejen s jiným názvem. 
Pečlivě dodržujte návod a zejména dávkování u antiparazitních přípravků, abyste na jedné straně dosáhli 
požadovaného účinku a na druhé straně psa nebo i sebe neohrozili na zdraví. 
 
 
 
 
 


