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Historie a chov
Na území Švýcarska vznikla čtyři plemena salašnických psů, z nichž appenzellský sa-
lašnický pes je nejstarší. V roce 1853 byl apenzel poprvé popsán v publikaci „Tierleben 
den Alpenwelt“ jako krátkosrstý, středně velký, mnohobarevný a jasně štěkající salašnický 
pes, vyskytující se v určitých oblastech ve zcela vyrovnaném typu podobném špici. Byl 
využíván nejen k ochraně stavení, ale i ke shánění stád. V roce 1896 byl appenzellský 
salašnický pes popsán jako samostatné plemeno. První plemenný standard byl vytvořen 
díky v té době největšímu chovateli, propagátorovi těchto psů Maxi Sieberovi, který polo-
žil základ čistokrevného řízeného chovu. V roce 1906 byl v St. Gallenu založen Appenzel-
ler Sennenhund Club, který si kladl za cíl udržet a rozvíjet toto plemeno v jeho přirozené 
podobě. Původní chovatelskou oblastí byly kantony Appenzell a podle této oblasti bylo 
také plemeno pojmenováno. Dnes jsou psi této rasy chováni nejen po celém Švýcarsku, 
ale i v mnoha dalších zemích, např. ve Finsku, v Německu, Rakousku, Francii a dalších. 
V České republice vznikl v roce 1986 Klub švýcarských salašnických psů, který evidu-
je chov apenzelů. Chov u nás byl započat v roce 2000 a v plemenné knize odchovů je 
k datu 1. ledna 2019 zapsáno celkem 988 narozených štěňat. Apenzel patří stále i po le-
tech mezi vzácné málopočetné plemeno. Chovatelé se snaží krýt v zahraničí a importovat 

Appenzell ský
salašnický pes
Aplík „raplík“ se tomuto plemeni neříká mezi majiteli jen tak. 
Je to temperamentní, inteligentní pes s věčným úsměvem 
ve tváři. Velmi rád vyjadřuje své emoce. Je věrným parťákem, 
který oddaně miluje především svou smečku – rodinu!
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Plemena

Appenzellský salašnický 
pes patří i dnes mezi vzácná 

málopočetná plemena.

nové nepříbuzné jedince, aby se plemeno 
mohlo i nadále rozvíjet. V naší republi-
ce odchovává štěňata každým rokem 
přibližně deset aktivních chovatelských 
stanic, kde si můžete malé veselé trikolór-
ní štěňátko pořídit.

Vzhled plemene 
Apenzel má pro mnoho lidí líbivý vzhled, 
trikolórní zbarvení z něj činí sympaťáka. 
Není divu, že si jej chtějí někteří lidé při
setkání pohladit. Avšak ne každý jedinec 
to má rád, především hlazení po hla-
vě. V minulosti musel být aplík opatrný 
na svou hlavu při práci se skotem, aby 
nepřišel k úrazu. Je dobré, aby to noví 
majitelé i zájemci o hlazení brali na zře-
tel. Ovšem správnou socializací se dá 
i na bezproblémovém hlazení od cizích 
lidí pozitivně zapracovat. Appenzellského 
salašnického psa můžete vidět ve dvou 
základních barvách – černé a hnědé. 
Hnědé zbarvení, tzv. „havanna brown“, 
zde bylo dříve považováno za ojedinělé 
a vzácné. V nynější době je hnědých 
aplíků více nejen v naší zemi, ale také 
v zahraničí. Milovníci hnědé barvy si tedy 
přijdou na své. 

Zdraví a péče
Appenzellský salašnický pes patří mezi 
zdravotně odolné plemeno i při relativně 
malé chovatelské základně. V naší repub-
lice se povinně testuje zdraví kloubů, kon-
krétně kyčlí a loktů. Díky kontrolovanému 
chovu má většina aplíků i ve veteránském 
věku zdravé klouby. Plemeno se dožívá 
průměrně 13 let, někteří jedinci až 16 let.
Péče o srst není potřeba téměř žádná, 
jen v době přelínávání (u fen standardně 
2× ročně) je vhodné vyčesávat podsadu 
a podpořit tak výměnu srsti po dobu trvání 
línání. Jinak má apenzel tzv. samočistící 
srst, která nevyžaduje žádnou speciální 
péči. To je velkou výhodou plemene. 

Výchova a chování apenzelů
Výchova je u tohoto plemene trochu 
náročnější, ale je vhodné i pro začáteč-



níky. Patří do rukou lidem, kteří vědí, 
co od psa vyžadují, umějí být vnímaví, 
vůdčí, důslední a přátelští. Není potře-
ba velká přísnost, ale je nutné nastavit 
hranice, aby měl pes ze svého pána 
respekt. Appenzellský salašnický pes 
se snadněji vychovává přes psychiku 
a porozumění jeho duše. Majitel by měl 
mít trpělivost a vědomí, že co do psa 
vloží během prvních 2-3 let jeho důle-
žitého vývoje, to se mu vrátí po zbytek 
společného života. Je nutné po tuto 
dobu psa dostatečně a správně socia-
lizovat, především první rok. 

Apenzel je v dospělosti výborným 
hlídačem, všechny návštěvy rád 
oznamuje štěkotem, je doslova živým 
alarmem. I když rád štěká při vyjádření 
svých emocí, např. při radosti, rozčí-
lení, hře a jiných pocitech, rozhodně 
neštěká bezdůvodně ani moc dlouho. 
V bytě dokáže pobývat zcela potichu. 
Avšak ideálním prostorem pro jeho 
život je zahrada s možností vstupu 
do domu, kde může trávit čas se svojí 
rodinou, tedy vlastní smečkou. Není 
to vyloženě samotářský typ, a pokud 
má žít na zahradě sám, je ideální mu 
pořídit dalšího psího či jiného zvíře-
cího kamaráda. Původně byl zvyklý 
žít na salaších, kde nikdy nebyl zcela 
o samotě.
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Standard plemene v kostce
Země původu: Švýcarsko
Použití: honácký, ovčácký a hlídací pes určen ke hlídání 
domů a statků. Dnes všestranný pracovní a rodinný pes.
Klasifi kace FCI: skupina II. pinčové a knírači, molosové, 
švýcarští salašničtí psi, sekce 3: švýcarští salašničtí psi, bez 
zkoušky z výkonu
Celkový vzhled: tříbarevný, středně velký pes téměř kvadra-
tické tělesné stavby, v celém rozsahu harmonických proporcí, 
svalnatý, velmi pohyblivý a hbitý, s chytrým výrazem obličeje
Povaha: živý, temperamentní, sebejistý a nebojácný, mírně ne-
důvěřivý vůči cizím lidem; neúplatný hlídač; veselý a učenlivý
Ocas: vysoko nasazený, silný, střední délky, hustě osrstěný, 
chlupy na spodní straně jsou poněkud delší. V pohybu stočený 
těsně nad zádí, nesený ke straně nebo uprostřed. V postoji se 
toleruje visící ocas různého tvaru nesení. Ocas je důležitým 
a jasným znakem apenzela, odlišující ho od podobného pleme-
ne entlebušského salašnického psa, který má ocas rovný. Ap-
penzellský salašnický pes má mít ocas vždy zatočený nahoru.
Kohoutková výška: psi 52-56 cm, feny 50-54 cm,
tolerance +/- 2 cm
Hmotnost: psi 26-33 kg, feny 22-29 kg.
Do  chovu se smějí zařazovat výhradně funkčně a klinicky 
zdraví psi se znaky typickými pro příslušné plemeno.
Přibližná pořizovací cena: 15-20 tisíc Kč



Plemena

Výcvik a aktivita
Vzhledem ke své inteligenci je apenzel učenlivý, učí se rychle a vel-
mi dobře si vše pamatuje. Nemusí cvičit dlouho, naopak vyhovuje 
mu spíš kratší a kvalitní trénink. Vždy je nutné lekci zakončit pozi-
tivně, čili tak, aby se příště mohlo navázat na další fázi a aplík se 
i nadále na cvičení těšil. Nejdůležitější je od štěněte trénovat přede-
vším přivolání a odvolání. Dále je vhodné, aby každý aplík věděl, co 
znamená povel „místo“ a uměl na něm zůstat, když je to v určitých 
situacích potřeba. Další dovednosti jako přinášení různých věcí, hra-
ček a předávání např. kostiček jsou velkou výhodou. Psy se silnější-
mi majetnickými sklony je vhodné odmala zvykat, aby si svou kořist 
(hračku, kost aj.) nebránili a dokázali ji předat na povel. Všechno, 
co se jeví jako problém u štěněte či ještě mladého psa, se v dospě-

losti více upevní. Je potřeba vše řešit opravdu již 
od počátku. Převážně formou hry a důsledného 
výcviku se aplík dokáže naučit mnoho dovedností. 
Každý majitel by měl mít na vědomí, že nespráv-
ným výcvikem může nadělat více škody než 
užitku, a proto je vhodné dobře zvolit, kde a jak 
cvičit. Aplík vedení potřebuje, pokud vyrůstá jako 
samorost, zvykne si situace řešit po svém a v do-
spělosti se mu hůř objasňuje téma poslušnosti.
Appenzellský salašnický pes je vděčný nejen 
za možnost být se svými páníčky při práci na za-
hradě a sledovat dění okolo, ale také za různé 
druhy sportů a společných výletů.
Je to zkrátka ideální parťák pro všechny vaše 
volné chvíle i aktivity.
 Veronika Hasová
 Foto: J. Křivánek, A. Steinerová, M. Sabáček, 
 Z. Konečná, D. Cortésová, M. Beneš, M. Křivánková

Appenzellský salašnický pes na fotografi i
Appenzellských salašnických psů u nás stále přibývá, proto věříme, že se chova-
telé rádi podělí o fotografi e svých tříbarevných parťáků. Snímky o velikosti 600 kB 
a více spolu se svým jménem, poštovní adresou a telefonním číslem nám posílejte 
na adresu fotosoutez@pespritelcloveka.cz nejpozději do 30. června.
Vybrané odměníme.
 Foto: M. Hošková
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První zmínka o appenzellských salašnic-
kých psech je v knize z roku 1853 popi-
sující život v Alpách. Zmíněni psi jsou zde 
popsáni jako štěkající, krátkosrstí, střední 
velikosti, vícebarevní, typově trochu 
špicího vzhledu, vyskytující se ve více 
regionech Švýcarska, kde jsou používáni 
převážně jako ochránci usedlostí a čás-
tečně i stád. V roce 1898 byly jmenova-
nou komisí popsány zvláštnosti a znaky 
plemene, kterého se zúčastnilo 9 psů 
a 7 fen. V roce 1914 bylo prof. Heimem 
poprvé charakterizováno plemeno svým 
standardem a ofi ciálním místem vzniku 
plemene byl označen region Appenzell. 
Nyní se plemeno vyskytuje na celém 
území Evropy včetně České republiky.
V současné době je toto plemeno zcela 
odlišné od ostatních švýcarských salaš-
nických psů. Počet zástupců plemene 
je stále hodně malý, ale i tak si našlo 
spoustu obdivovatelů a Česká republika 
se řadí z hlediska Evropy mezi význam-
né země chovající apenzely.
Plemenné znaky a charakter jsou 
dány standardem plemene, který 

musejí splňovat všichni chovní jedin-
ci. V průběhu času došlo k upevnění 
typických stočených ocasů a korektního 
tvaru uší. Největší změnu zaznamenalo 
plemeno především ve využití – zatím-
co ve Švýcarsku je 95 % jedinců stále 
na farmách, tak naproti tomu např. v Ně-
mecku, Holandsku či u nás je pro práci 
se stádem využívá pouze 5 % chovatelů. 
Je zajímavé, že většina chovatelů jsou 
převážně tzv. hobby chovatelé, a právě 
těm se podařilo zachovat zdravou a pří-
rodní rasu do dnešní doby.

Chov v ČR
Plemeno je v České republice 
zastřešeno pouze jedním klubem, 
a tím je Klub švýcarských salaš-
nických psů, z. s. Chovný jedinec 
musí odpovídat standardu plemene, mít 
vyhodnocené rentgenologické vyšetření 
kyčlí a loktů – do chovu se nezařazují 
jedinci s hodnocením kyčlí horším než 
stupeň C a loktů horším než stupeň 2. 
Povahové vlastnosti musejí taktéž odpo-
vídat plemeni.

V České republice je v současné době 
32 chovných psů a 40 chovných 
fen, ne všichni se však zapo-
jují do chovu. Každá chovatelská 
stanice registrovaná pod FCI, která 
odchovala apenzely či je nově zare-
gistrovaná, se v našem klubu považuje 
za činnou, i když několik let neod-
chovala žádný vrh. Tedy vycházíme 
z poslední (loňské) statistiky, kdy se 
odchovalo 14 vrhů s celkovým počtem 
109 štěňat. Důvodem může být také 
dlouhý věk plemene, který se pohybu-
je mezi 12-16 lety. Chovatelé si často 
pořizují nového psího kamaráda až 
tehdy, když je původní pejsek opustí. 
Prodlevy mezi vrhy v CHS mohou být 
tedy až letité.
Jako téměř každé plemeno, i apenzel 
občas trpí dědičnými nemocemi, jedná 
se spíše výjimečně o výskyt rakoviny, 

Klub švýcarských salašnických psů patří u nás 

co do počtu členů k největším. Mezi většími a více 

rozšířenými bernskými a velkými švýcarskými 

salašnickými psy se však ani jejich menší příbuzní – 

appenzellský a entlebušský salašnický pes – neztratí 

a získávají si stále víc příznivců. Jak se na chov apenzelů 

u nás dívají poradkyně chovu MARTINA KOPECKÁ 

a LENKA SCHÖNBEKOVÁ?



především však v pozdnějším věku. 
Ve srovnání s ostatními plemeny je však 
apenzel považován za plemeno s ma-
lým výskytem dědičných onemocnění. 
Plemeno je tedy poměrně zdravé, což 
jeho chov značně usnadňuje.

Klub švýcarských salašnických 
psů má pro všechna čtyři švý-
carská plemena ucelený systém, 
který spočívá v následujícím:
Chovatel sám rozhoduje o své chovatel-
ské činnosti, poradce chovu kontroluje 
vhodnost spojení navržených chovate-
lem z hlediska příbuzenské plemenitby 
a dalších kritérií. Každý chovný jedinec 
se musí zúčastnit bonitace, kde je 
za přítomnosti rozhodčího pro plemeno 
a zástupců klubu jedinec zhodnocen 
a zkontrolován, zda odpovídá stan-
dardu, a je mu přidělen tzv. bonitační 

kód, ve kterém jsou shrnuty základní 
klady či nedostatky. I z těchto se pak 
vychází při sestavování vhodných 
spojení. Poradce chovu může také 
začínajícímu či novému chovateli 
pomoci s výběrem vhodného psa pro 
jeho fenu.
Chovatelé se na něj mohou obracet 
i v průběhu odchovu a výchovy štěňat. 
Po 6. týdnu věku je poradcem chovu 
prováděna v chovatelské stanici 
kontrola vrhu, kde je kontrolována 
identita štěňat, a štěňata jsou zhodno-
cena v daném věku podle jednotlivých 
kritérií, o této kontrole je vyhotoven zápis 
pro každé štěně. Tento zápis slouží jako 
vodítko pro zhodnocení vhodnosti spojení 
a chovatel je také povinen tento zápis 
předat budoucímu majiteli. Poradce 
chovu se dále účastní svodu mladých, 
bonitací, sleduje vývoj plemene a násled-
ně předkládá zhodnocení a návrhy pro 
další chov.
Co se týče srovnání kvality čes-
kého chovu se zahraničím, samo-
zřejmě prim by měla hrát země původu 
– Švýcarsko, ale i Česká republika se 
z tohoto pohledu jednoznačně řadí mezi 
vysoko hodnocené státy, stejně jako 
je např. Německo či Holandsko. Naši 
jedinci jsou v ČR i v zahraničí na mezi-
národních výstavách vysoce hodnoceni.
Apenzel je aktivní plemeno pro 
aktivního člověka, díky svojí povaze 
se uplatňuje především u milovníků 
agility, miluje hru, aportování a práci 
obecně. Překvapí vás svojí chápavostí 
při nácviku poslušnosti. Je stále více 
pořizován jako společník, je kamarádský 
a srdečný k osobě, ke které má nejbližší 
vztah. Patří do rukou lidem, kteří umějí 
být vnímaví, vůdčí, důslední a přátelští. 
Není potřeba velká přísnost, ale je nutné 
nastavit hranice, aby měl pes respekt. 
Někdy reaguje tvrdohlavě a je tedy 

třeba mu zajistit správný sociální status. 
Spokojeni také budou ti, kteří chtějí 
využít jeho přirozeně pracovní vlastnosti 
na farmách. Je vhodný také pro vše-
stranný výcvik, dogtrekking či dokonce 
jako záchranářský pes.

Plemeno appenzellský salašnický 
pes si u nás nachází, a jistě i v bu-
doucnu bude nacházet spoustu 
příznivců, kterým vyhovují vlast-
nosti právě tohoto plemene.
 Martina Kopecká a Lenka Schönbeková

 Foto: L. Schönbeková

Chov

inzerce
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Jakým sportům a aktivitám 

se může věnovat 

appenzellský salašnický 

pes? Rádi bychom vám 

přiblížili aktivity, v níž 

dokáže apenzel opravdu 

vyniknout. Uvádíme 

i několik mimořádných 

úspěchů, kterými čeští 

aplíci prezentovali

naši zemi.

AGILITY
V agility se apenzel výborně vyžije, 
zaměstnáte mu tím hlavu a vybije se 
i fyzicky. I bláznivý aplík může v tom-
to sportu opravdu zazářit. Je potře-
ba správná socializace, důslednost 
psovoda a pravidelný trénink. I když 
nepomýšlíte na závodní kariéru, váš 
aplík bude s touto sportovní aktivitou 
opravdu šťastný. Nejúspěšnější fenou 
u nás je Atacama Queen Elsa, která 
dosáhla v roce 2013 elitní kategorie A3 
a ve stejném roce se zúčastnila Mis-
trovství České republiky, kde se stala se 
svým družstvem druhým vicemistrem. 

Atacama získala 10. místo jako jednotli-
vec z přibližně 220 soutěžících. 

CANICROSS
Jedná se o sport, kde psovod běží 
se psem přírodním terénem. Pes má 
na sobě speciální tažný postroj připev-
něný k pásu psovoda. Je to pro dvojici 
fyzicky náročnější sport, a proto by aplík 
určitě neměl běhat tímto způsobem 
velké vzdálenosti dříve, než mu bude 
rok. V naší republice se této disciplíně 
věnovala Corri od Hadovky a využila 

V HLAVNÍ ROLI
APPENZELLSKÝ
SALAŠNICKÝ PES 

SPORTY A AKTIVITY

Atacama Queen Elsa

– 13× A1, 8× A2 a 14× A3 na výbornou,
 3. místo ve Freestyle Starters.

Atacama Queen Elsa



své zkušenosti jako první reprezentant-
ka plemene appenzellský salašnický 
pes i v závodech obsahujících náročné 
prvky, konkrétně:
–  v roce 2016 soutěžila v triatlonovém 

závodu s názvem ŽELEZNÝ PES. 
Závod prověří fyzickou zdatnost 
a vzájemnou souhru mezi psem a jeho 
psovodem; 

–  v roce 2018 soutěžila v kategorii Base 
v závodě HARD DOG RACE. Je to ex-
trémní překážkový závod, kde psovod 
musí společně se psem překonávat 
těžké překážky, bahno a vodu. 

CANISTERAPIE
Canisterapie je léčba lidské duše psí 
láskou. Pro tuto práci se hodí apenzel 
s klidnější povahou, jenž nepřemýšlí 
moc zbrkle a dokáže se vcítit do po-
citů nemocných osob. V České 
republice složil canisterapeutickou 
zkoušku  jako první pes Amiro 
vom Höfl i v roce 2009. Amirův 
syn Felini Brown vom Pirnikof 
zdědil po tatínkovi vlohy 
a ve své rodině se věnuje 
pod odborným vedením 
práci s autistou. Canis-
terapeutické vstupní 
testy absolvoval 
jako další zástupce 
plemene Camaro 
Zahrada snů v roce 
2012.  Obecně se však 
tomuto směru pro svůj 
větší temperament věnují 
aplíci spíš výjimečně. 

COURSING
Coursing je sport založený 
na loveckém pudu psů. Cílem psa 
je ulovit kořist (návnadou je většinou 
střapec z igelitových sáčků), která 
je tažena navijákem. Závody probíhají 
ve volném přírodním terénu. Psi závodí 
v párech, proto je tento sport vhodný 
pro nekonfl iktní a ovladatelné jedince, 
avšak s chutí zvítězit. Kvůli bezpečnosti 
psi běží s náhubky. Coursing je skvělým 
vybitím psí energie nejen po stránce 
fyzické, ale i psychické. Coursing v naší 
zemi zkusilo pár aplíků, zatím žádný 
nezískal licenci.

DOGDANCING
Dogdancing neboli tanec se psem 
spočívá v synchronizované práci psa 
a psovoda, kteří cvičí na hudbu po ur-
čitý časový interval. Dvojice má přede-
psané cviky, které musí, co se estetické 
stránky týká, splnit co nejpřesněji, v co 
největším souladu s hudbou a v časo-
vém limitu. Pes se může naučit spoustu 

triků, které v tomto sportu využije. V naší 
zemi je dogdancing aplíky téměř neza-
stoupený, jistě by se našlo mnoho skvě-
lých tanečníků! První úspěšnou fenou 
v České republice se stala Assiniboya 
Queen Elsa, která splnila v roce 2013 
zkoušku DwD1 a v roce 2014 další dvě 
zkoušky F1 a MD1.

DOGFRISBEE
Při správném tréninku a schopnosti 
páníčka hodit aplíkovi disk dostatečně 
daleko se může dvojice prosadit i vůči 
rychlejším a hbitějším plemenům. Pokud 
nemáte závodní ambice, i házení disků 
jen tak pro zábavu je výbornou aktivitou, 
kterou lze vybít aplíkovu energii. Je dob-

ré myslet na to, že během vývoje kostry 
do jednoho roku je potřeba opatrnost při 
výskocích a doskocích. V naší republice 
se sportu v letech 2011-2012 aktivně 
věnovaly fenky Dasha vom Pirnikhof 
a Babel Dakam, které se zúčastnily 
několika ofi ciálních závodů. Atacama 
Queen Elsa vyhrála v roce 2012 v kate-
gorii Freestyle starters 3. místo. 

DOG RACING
Jedná se o sport lehce podobný chrtím 
dostihům s rozdílem, že se běhá krátká 
rovinná trať jak s překážkami, tak bez 
nich, a vícekrát po sobě. Pro tento sport 
potřebuje být apenzel dobře ovladatel-
ný, správně socializovaný na psy i lidi, 
mít chuť závodit a vyhrávat. Průkopnicí 

v tomto sportu se u nás stala fenka An-
děla Budysaur, která trénovala od roku 
2014 a splnila podmínky pro udělení 
licence. Pro soutěže Českého Dog 
Racing Klubu a zapisování výsledků je 
podle pravidel potřeba vyběhat licenč-
ní průkaz. Tento průkaz získala v roce 
2016 jako první v České republice fena 
Dancing Queen Elsa.

DOGTREKKING
Je vytrvalostní outdoorový sport, při 
němž jsou překonávány mimořádné 
vzdálenosti v časovém limitu a rozvíjen 
orientační smysl psovoda. Po celou 
dobu závodu je podmínkou, aby byl 
psovod se psem spojen buď postrojem 
a vodítkem připnutým k bedernímu pásu, 
nebo vedl psa na vodítku. Tato aktivita je 

pro apenzela jednou z dalších mož-
ností vybití jeho temperamentu, kdy 

je šťastný. Nejúspěšnější apenzel 
u nás byl v letech 2006 až 2009 

Arthemon Šťastná Berjanka, kte-
rý vyhrál v závodě na mistrov-

ství světa v zimním DT na 42 
km 1. místo v kategorii DTW 

a v závodě Tour de Besky-
dy 170 km za pět dní 3. 

místo v kategorii.

FLYBALL
Je to rychlý, dyna-

mický a týmový psí 
sport pro tempera-

mentní aportéry, mezi 
které aplík určitě patří. 

Apenzel má většinou dobře 
vyvinutý kořistnický pud, 

ovšem je potřeba jej v něm 
rozvíjet již od štěněte. Flyball je 

velmi adrenalinový sport jak pro 
psa, tak pro páníčka. Proto k němu 

nezbytně patří správná socializace, 
poslušnost a důvěrný vztah psovoda se 

psem. Aplík mající v povaze soutěživost 
umí do sportu dát srdíčko, i když ho 
na konci turnaje mohou opouštět síly. 
Průkopníkem ve fl yballu byl v České 
republice aplík Apollo z Tichého údolí, 
který závodil v roce 2006 za družstvo 
Hop Trop Sprinters, kdy se umístil na 3. 
místě ve své divizi na Mistrovství České 
republiky a ve stejném roce se zúčastnil 
i Mistrovství Evropy ve Francii. Od roku 
2008 prezentoval družstvo The Rebels 
II. na prvním Mistrovství Evropy pořá-
daném v Mladé Boleslavi. S ním také zá-
vodila fenka Alexandra Šťastná Berjanka 
za družstvo Hop Trop Panters a Ave 
Viktoria Šťastná Berjanka za družstvo 
Alea XXXL. Alexandra se dále úspěšně 
zúčastnila jako jediná zástupkyně apen-
zelů na celém Mistrovství Evropy v Bel-
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Caramel Bonbon Tail Twisted

– Master of Nosework 2017,
zkoušky NW-z, U-z, D-z, N-z,

ZOP, NHAT



gii v roce 2009 a umístila se na 2. místě 
ve své divizi a v roce 2010 na 3. místě 
ve své divizi. Poté na Mistrovství Evropy 
v Německu v roce 2011 na 4. místě 
ve své divizi, kde bylo přibližně 108 
družstev. Alexandra Šťastná Berjanka se 
díky vítězstvím zapsala do historie jako 
nejúspěšnější fena ve fl yballu v České 
republice. V letech 2008, 2010, 2011 
vyhrála ve druhé divizi s družstvem Hop 
Trop Panters pohár Purina Proplan Cup.

NOSEWORK
Nosework – „práce nosem“ – vychází 
z nejpřirozenější schopnosti všech psů 
– čichu. Jde o vyhledávání specifi ckého 
pachu v různém prostředí. První akce 
v tomto novodobém sportu byly v naší 
republice započaty v roce 2014. Pro 
appenzellského salašnického psa je 
tento druh práce nejen fyzickou zábavou, 
ale také psychickým zaměstnáním, kdy 
se musí umět zklidnit, soustředit na prá-
ci, vnímat psovoda a spolupracovat. 
Jednotlivé směry noseworku obsahují 
vyhledávání v přírodních terénech, 
prohledávání prostor, v kterých se 
nacházejí věci ponechané člově-
kem (může se jednat o vybave-
né místnosti, stodoly, skládky, 
skladiště, parkoviště, ná-
městí, ulice...), vyhledávání 
ve vodě a pod vodou, 
dále rozlišování v řadách 
předmětů a osob. Prv-
ním a prozatím jediným 
apenzelem v České repub-
lice, který složil čtyři základní 
úrovně během let 2016-2017, 
se stala fenka Caramel Bonbon 
Tail Twisted, která tímto splnila 
podmínky pro udělení titulu Master 
of Nosework za rok 2017. 

OBEDIENCE
V obedienci je kladen zvláštní důraz 
na vzájemný vztah mezi psem a pso-
vodem a na schopnost psa pracovat 
v určité vzdálenosti od psovoda. Jde 
o dokonalou poslušnost, kde každá se-
bemenší chyba stojí dvojici body. Apen-
zel, který má touhu pracovat a dokáže 
se naučit plnému soustředění na svého 
pána, může předvést výborné výkony. 
Prvním aplíkem v České republice se 
složenou zkoušku OB1 v roce 2018 je 
fena Corri od Hadovky.

PASENÍ
Apenzel je pes honácký. Nahánění 
stáda (projevující se například obíháním 
skupiny lidí, snahou přinutit odběhnuvší-
ho člověka k návratu zpět ke skupině 
apod.) má v krvi více než cokoliv jiného. 

Někteří majitelé v naší zemi využíva-
jí této vlastnosti při práci na farmě. 
Sportovnímu pasení se u nás nevěnuje 
žádný apenzel, ale již několik psů má 
složenou zkoušku vloh ovčáckého psa. 
Budoucí naděje, že i v pasení se pro-
sadí některý aplík, budou-li jeho vlohy 
v tréninku správně rozvíjeny, tu tedy je.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
Pro tento sport se aplík musí naučit 
sebeovládání, soustředění, trpělivosti 
a poté se stává spolehlivým pracantem. 
Rád někdy u výcviku přemýšlí víc, než 
je potřeba, čímž donutí i vás myslet, 
jak být chytřejší. Pokud jeho specifi cké 
povaze porozumíte, projeví své vše-

stranné nadání a dokáže 
předvést výborné výko-
ny zasluhující obdiv 
nejen v poslušnosti, 
ale i v oddílu sto-
pování a obran. 
Ve sportovní ky-
nologii se v České 
republice sklá-
dají zkoušky podle 
zkušebních řádů: 
Kynologická jednota ČR, 
národní řád a mezinárodní 
řád, který býval dlouhé roky 
značen zkratkou IPO. Od roku 
2019 vstoupil v platnost nový 
mezinárodní řád s názvem IGP. 

Abora z Velkého Újezda dosáhla jako 
první fena z aplíků v České republice 
i na celém světě v roce 2014 světové-
ho úspěchu, kdy složila mezinárodní 
vrcholovou zkoušku pro pracovní psy 
IPO3. Abora ráda s chutí pracovala, v 
jednotlivých zkouškách uspěla vždy na 
první pokus, složila celkem 19 zkoušek 
ze sportovní kynologie. V roce 2014 
fenka Christina Šťastná Berjanka úspěš-
ně vykonala zkoušku IPO1 a složila 
ve sportovní kynologii celkem 9 zkou-
šek. Roku 2018 splnila Corri od Hadov-
ky zkoušku ZZO3 podle národního řádu 
a má v této sportovní kategorii celkem 7 
zkoušek.

TREIBBALL
Treibball je v naší zemi poměrně nový 
sport, jedná o tzv. „pasení“ gymnastic-
kého míče. Což je pro mnoho nejen 
pasteveckých plemen ohromnou zába-
vou. Boduje se spolupráce psovoda se 
psem. Oproti jiným sportům je nená-

ročný na pohybový aparát, a proto je 
vhodný pro většinu psů jakéhokoli 

věku. Apenzel by se i zde mohl 
uplatnit a mít vynikající výsledky. 

VYSTAVOVÁNÍ
Předvádění psů na výstavě 

se sice na první pohled ne-
zdá být zrovna sportovním 
výkonem, ale první zdání 
může klamat. Na vý-

stavě psů se posuzuje 
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Abora z Velkého Újezda.

Zkoušky: ZZO, ZOP, BH, ZPU-1,
ZM, FPr1, ZVV1, IPO1, FPr2, FPr3,

 IPO2, ZVOP, ZPS1, UPr1, UPr2,
UPr3, IPO3, StPr1, StPr2, StPr3

Atacama Queen Elsa



zejména elegance psa v pohybu, jeho 
krása v postoji, předvedení psovodem, 
celkové chování a soulad s předepsa-
ným standardem plemene. Rozhodčí 
při posuzování prohlíží zuby psa a má 
právo si psa důkladně osahat a pro-
hmatat, což si aplík musí nechat líbit 
bez projevu agrese či bázlivosti. Zde 
se projevuje povaha psa, jeho socia-
lizace a celková příprava na výstavu. 
Apenzel má vrozenou nedůvěřivost vůči 
cizím lidem a dotyky rozhodčího, pokud 
není zvyklý, mu mohou být nepříjemné. 
Proto je důkladná příprava na výstavu 
potřebná, zejména pokud má přinést 
odměnu v podobě krásného oceně-
ní a titulu. Prvního velkého úspěchu 
za Českou republiku dosáhla Heidi from 
Balihara ranch v roce 2003, kdy získala 
na Evropské výstavě v Bratislavě titul 
Evropský vítěz. Úspěšně ji následovala 
fenka Zafi ra from Balihara ranch, která 
vyhrála v roce 2006 třídu šampionů 
v konkurenci tří zahraničních šampionek 
na Světové výstavě v Poznani. Mimo-
řádného úspěchu dosáhla v roce 2011 

fena Beatrix Šťastná Berjanka, jež 
jako první v historii České repub-

liky vyhrála Klubovou výstavu 
Klubu švýcarských salašnických 

psů konanou v Zárybničné 
Lhotě u Tábora, kde porazila 

nejkrásnější představi-
tele dalších tří plemen 
salašnických psů. Tento 
úspěch zažil v roce 2014 

Arthemon Šťastná Berjan-
ka, který se stal nejlepším 

psem ze všech plemen 
salašníků a vyhrál Klubovou 

výstavu v Rožnově pod Rad-
hoštěm dokonce již jako veterán. 

Dalšího úspěchu dosáhla v roce 
2012 fena Dasha vom Pirnikhof, která 

vyhrála třídu šampionů v konkurenci 
pěti zahraničních šampionek na Světové 

výstavě v Salzburgu. Tento 
úžasný úspěch zopakovala 

v roce 2017 fena Anděla 
Budysaur, která zvítě-
zila ve třídě šampionů 
v konkurenci pěti šampi-

onek na Světové výstavě 
v Lipsku. Blackberry Pink 

Justice získal za svůj úspěšný 
výstavní rok jako první apenzel 

v historii naší země v soutěži Pes 
roku 2018, kterou pořádá Česko-

moravská kynologická unie, 3. místo 
v celé II. skupině FCI.

ZÁCHRANÁŘSKÁ
KYNOLOGIE 
Skládá se z odvětví: voda, sutiny, plo-
cha, stopy. Ve vodě pracuje aplík vět-
šinou rád a učí se, jak zachraňovat lidi 
z vody. Tato činnost je pouze sezónní. 
Dále se provádí vyhledávání osob v su-
tinách, kde se pes snaží pomocí čichu 
lokalizovat polohu osob. Nalezené mís-
to ohlašuje většinou štěkotem až do pří-
chodu psovoda. To je pro aplíky ideální 
možnost vyžití, kde mohou uplatnit 
svoje přirozené schopnosti. Na podob-
ném principu psi pracují v tzv. plošném 
hledání, kde hledají osoby v přírodním 
terénu. Oproti sutinám nemusí zdolávat 
fyzicky náročné překážky na pohyb, ale 
musí pracovat v rozlehlém prostranství 
přírody. Psi se trénují také v lavinách. 
Záchranářská kynologie je opravdu 
rozmanitá. Vrcholem práce psa a pso-
voda jsou u nás atesty Ministerstva 
vnitra platné vždy po 2 roky, kdy může 
být dvojice vyslána do přímého zásahu 
v záchranné akci. V naší republice byla 
první průkopnicí v roce 2006 fena Phira 
vom Brünggberg pracující především 
v sutinách. Fenka Corri od Hadovky 
jako první v historii složila mezinárodní 
zkoušky RH-WE v roce 2016, RH-TE 
v roce 2017, RH-TA v roce 2018 a při-
pravuje se na další akce. Na Slovensku 
trénuje jako první fenka aplíka Chelsea 
z Turčianskej záhrady a zabývá se vý-
cvikem v oblasti sutin, plochy a lavin.
Appenzellský salašnický pes je vše-
stranné plemeno a může vyniknout 
i v dalších aktivitách, např. bikejöring, 
mondioring či služební kynologie. Stačí 
se rozhodnout a vyzkoušet, jak vám vy-
braná činnost společně půjde. Apenzel 
opravdu ocení všechny aktivity, které 
budou pro vás oba skutečnou zábavou!

Děkuji za spolupráci na článku všem 

majitelům zmíněných (r)aplíků. 

 Veronika Hasová

 Foto: J. Žáza, L. Bílková, V. Hasová,
 D. Kroupová

Corri od Hadovky.

Zkoušky: ZOP, VZ, ZZO, ZZO1, ZZO2,
 ZZO3, BH, RH-WE, RH-TE,

RH-T-A, OBZ, OB1 Obsažené látky tvoří pět 
základních mechanismů 
účinku: 

(glukosamin sulfát 
2KCl  a chondroitin sulfát)

(MSM – methylsulfonylmethan)

(promazávání)

(kyselina  hyaluronová)

(hydrolyzovaný  kolagen)

(boswelia  
serrata)

V baleních 1000 ml, 500 ml a 200 ml
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