Chov

GENETIKA JE MOCNÁ ČARODĚJKA!

ve světě šiperek
ku z tohoto vrhu jménem Alma od Dálkoplaza – „Moppie“ získala paní Zuzana
Nováková. „Byla to láska na první

pohled. Navíc zlatá šiperka je daleko
výraznější než černá. O šiperce jsem
uvažovala opravdu dlouho. Chtěla
jsem parťáka k mojí jedenáctileté feně
křížence německého ovčáka a malinose. Když jsem objevila, že se narodily
zlaté šiperky, bylo rozhodnuto.“

Vzhledem k tomu, že zlaté šiperky jsou
opravdu vzácné, s určením plemene
mají problém nejen laici, ale i zapálení
kynologové. „Nejčastější otázka zní: Co

Šiperka je malý ovčácký pes, který se vyskytuje většinou v černém zbarvení. Ano,
většinou, což znamená, že někdy také
ne. Možná to pro vás bude velké překvapení, ale šiperky nejsou jen a pouze
černé. Vzácně se totiž rodí i šiperky zlaté/
krémové, modré, čokoládové či černé
s pálením. Dnes si „posvítíme“ na šiperku
ve zlatém provedení. Toto zbarvení je
označováno také jako krémové či červené, záleží na odstínu. Zlaté šiperky mají
nejčastěji černý pigment, ale vzácněji
může být i růžovohnědý (zabarvení nosní
houby, sliznic).
Standard FCI i AKC (American Kennel
Club) povoluje pouze černé zbarvení,
anglický The Kennel Club však uznává
i všechny ostatní celobarevné varianty.
Například na nejprestižnější psí
výstavě Crufts v roce 2015 dokonce
zabodovala právě zlatá šiperka
a získala titul BOB (nejlepší jedinec
plemene). Vzhledem k tomu, že
The Kennel Club povoluje všechny celobarevné varianty šiperky,
se zlatými a dalšími variantami se
ve Velké Británii setkáme teoreticky
snad nejvíce na celém světě, avšak
také jich není mnoho.
Tam, kde „vládne“ FCI či AKC si
však v chovu zlatá šiperka neškrtne
a její výskyt ve vrhu je spíše vzácností. O to větší překvapení bylo,
když se v roce 2016 v jedné české
chovatelské stanici narodila kromě
černých i dvě zlatá štěňátka. Stalo
se tak vůbec poprvé v české historii
chovu šiperek. Jednu zlatou feneč-

je to za psa? Šiperka není moc známé
plemeno, natož ve zlatém zbarvení.
Nejvíce si nás pletou se špicem, občas
se shiba inu. I zkušení pejskaři nepoznají, že je to šiperka a po zjištění jsou
vskutku překvapení“, vypráví Zuzana

Já si svoji Moppie brala ihned ve dvou
měsících, druhá fenečka šla do nového
domova o dost později.“
Na otázku, zda by Zuzka Nováková
uvítala zlaté zbarvení šiperek jako standardní u FCI, opověděla takto: „Nemám

žádné chovatelské ani výstavní ambice, takže mi vůbec nevadí, že zlatá
šiperka není u FCI povolená – je mi to
jedno.“

Tento rok (2017) oslavila malá Moppie
svoje první narozeniny a těší se aktivnímu životu. „S Moppie chodíme na cvi-

čák. Trénujeme základní poslušnost.
Na jaře bychom chtěly dát zkoušku
ZZO. Také začínáme stopy – mě
osobně moc nebaví, ale vypadá to, že
Mopča bude šikovná. Další aktivitou
je dogtrekking, zatím chodíme 15 km,

Nováková. Podle jejích slov zůstala
v údivu i sama chovatelka, od které
Moppie pochází. „Chovatelka byla

opravdu velmi, velmi překvapena.
Začala se pídit, kdo z předků by
mohl být nositelem zlatého genu.“

Dvě sestřičky z CHS od Dálkoplaza
jsou tedy jediné „zlaťandy“ v Česku.
Podle Zuzky Novákové byl o obě nezvykle zbarvené šiperky zájem pouze
chvilkový „Když chovatelka zájem-

cům řekla, že je tato barva nestandardní, tudíž fenky nejsou vhodné
na výstavy ani chov, zájem opadl.

Zlatý“ BOB plemene na prestižní výstavě
na jaře už dáme kategorii short (kolem
20 km). Dále provozujeme canicross
– zatím začínáme na krátkých tratích.
Také malinko koketujeme s agility, ale
opravdu jen velmi rekreačně v rámci
tréninku ovladatelnosti“, líčí aktivní
majitelka. A jaký je Moppie vlastně pes?

„Je to prostě šiperka se vším všudy.
Výborný hlídač, ale naštěstí zbytečně
moc neštěká. Nejraději vegetí na zahradě na stole, odkud má výhled. Je
to také velká lovkyně, je přátelská
k lidem i psům a největší odměnou je
pro ni jídlo. Za jídlo udělá všechno“,
uzavírá
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