
Je to vlk? 

 

Zhruba ze třetiny ;-) Je to československý vlčák, plemeno, 

které vzniklo v Československu na konci padesátých let 

křížením německých ovčáků a vlků. Nicméně od roku 1989 

se jedná o standardní psí plemeno, uznané Mezinárodní 

kynologickou federací (FCI).  

Technicky vzato je československý vlčák vlkem asi z 25-30 % 

(číslo se u různých jedinců liší), ale matematické výpočty 

v genetice často klamou.  

Dá se říct, že ČSV má dost ze psa, aby se dal chovat jako 

domácí mazlíček a dost z vlka, aby ten chov byl zajímavý. 

Je těžké je vycvičit? 
Československý vlčák po vlcích zdědil účelové chování, které 

činí klasický výcvik dosti problematickým. Na druhou 

stranu po nich ovšem zdědil i silné smečkové pudy, které 

zahrnují i úctu k nadřízeným členům smečky. Není tedy 

jednoduché jej vycvičit tak, aby přesně a s nadšením plnil 

povely požadované v klasické sportovní kynologii nebo 

služebním výcviku. Je nicméně většinou docela jednoduché 

jej vychovat tak, aby se s ním dalo bez problémů vyžít 

v běžné lidské společnosti. Vlčák potřebuje jistou míru 

svobody a nezávislosti. Není dobré nutit jej, aby dělal přesně, 

co chcete, místo toho je lepší mu stanovit hranice, uvnitř 

kterých může postupovat dle vlastního uvážení. 

Je to pes jenom pro zkušené majitele, 

nejlépe s velkou zahradou? 
V žádném případě. Ideální majitel československého vlčáka 

má především hodně trpělivosti a času. Zkušenosti s jinými 

plemeny mohou být spíše na škodu a často majitelé, kteří 

mají ČSV jako prvního psa, dosahují lepších výsledků, než 

lidé ovlivnění zkušenostmi s jiným plemenem. Vlčáci 

nesnášejí nudu a samotu. Pokud bude pes celé dny sám 

(lhostejno, zda v malém bytě nebo na velké zahradě) najde si 

nějakou zábavu, a ta se téměř jistě majiteli nebude líbit. Vlčák 

chce, aby se kolem něj něco dělo, aby byl v kontaktu se svou 

smečkou, s cizími lidmi, s dalšími psy… Spousta lidí (včetně 

autora tohoto textu) chová československé vlčáky v bytě 

uprostřed Prahy. 

Jsou „ostří“ a agresivní?  
To záleží především na konkrétním jedinci a jeho životních 

zkušenostech. Nicméně obecně jsou českoslovenští vlčáci 

vůči lidem mimo svou smečku spíše nedůvěřiví a hodně 

rezervovaní. Stejně jako vlci se obecně konfliktům spíše 

vyhýbají útěkem a útočí až ve chvíli, kdy nemají jinou 

možnost. Dávají přednost zastrašování pomocí velmi 

rozvinuté mimiky. Hlasité vrčení a vyceněné tesáky tedy 

obvykle znamenají varování a upřímné přesvědčení, že na 

jejich použití nedojde – nikoliv touhu rozsápat dotyčného. 

Pokud se týče vztahu k ostatním psům, zejména u mladších 

jedinců bývají časté spory s „konkurenčními“ jedinci, tedy 

psy stejného pohlaví a přibližně stejného vzrůstu. 

Českoslovenští vlčáci také obvykle rádi (a úspěšně) loví 

a mají tendenci bez patřičné výchovy považovat holuby, 

zajíce a další drobnou zvěř za svou právoplatnou kořist. 

Jsou chytří? 
Instinktivní odpověď, kterou vám dá každý majitel, je „až 

moc!“. Českoslovenští vlčáci jsou velice chytří a samostatní. 

Což ne vždy hraje ve prospěch majitele, protože pes tuto 

inteligenci využívá pro dosažení svých cílů – které se od cílů 

člověčích mohou hodně lišit. Jsou také velmi učenliví, 

jakýkoliv cvik nebo povel se naučí velmi rychle. Což ovšem 

neznamená, že jej budou ochotni předvádět, když si to 

majitel zamane. A stejně rychle se naučí otevírat zavřené 

dveře, ledničku nebo třeba vodovodní kohoutek. 

Kolik stojí štěně? 
Cena štěňat je velmi rozdílná, v závislosti na chovateli, 

rodičích a podobně. Obecně se dá říct, že se pohybuje mezi 

10-20 000 Kč. Je nutné ovšem podotknout, že chov velkého 

psa je finančně relativně náročný a cena štěněte je jenom 

prvním a obvykle zdaleka ne nejvyšším nákladem spojeným 

s chovem. Náklady na krmení a veterinární péči pořizovací 

cenu rychle převýší. 

Kde mohu získat více informací? 
Webové stránky autora tohoto letáku najdete na 

www.vlcak.cz, průběžně aktualizovanou verzi tohoto textu 

pak na faq.vlcak.cz. Oficiální stránky Klubu chovatelů 

československého vlčáka najdete na www.cswolfdog.cz. 

Autorem tohoto letáku je Michal 

Altair Valášek. Je licencován pod 

Creative Commons BY-NC-ND 

3.0 CZ. Můžete jej tedy dále šířit, pokud uvedete autora, činíte tak 

nekomerčně a bez jakýchkoliv zásahů.  

Fotografie: Michal Altair Valášek a Tereza Alissea Dohnalová. English 

translation by Hana Čertíková.  
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Is this a wolf? 

  

Almost one third of it is ;-) This is a dog breed called 

Czechoslovakian Wolfdog, created in Czechoslovakia in the 

fifties by crossing German Shepherds with Eurasian Wolves. 

As of 1989, these dogs are a dog breed officially recognized 

by the FCI, international association of kennel clubs.  

If it was a purely mathematical question, then modern 

Czechoslovakian Wolfdog is about 25-30% wolf (the number 

varies dog from dog), however, such calculations in genetics 

tend to be deceptive.  

It's better to say that a CSW is dog enough to keep as a pet, 

yet he is also wolf enough to make such keeping interesting. 

Are they very difficult to train? 
From its wolf ancestors the Czechoslovakian Wolfdog has 

inherited strongly purpose-driven behavior, making it rather 

problematic to train them in the conventional way. On the 

other hand, these dogs also retain a strong pack sense, 

including subordination to the will of a higher-ranked pack 

member. It's not therefore easy to train them to fulfill the 

strict demands of classical dog sports competitions or 

working trials, but it's often quite easy to raise a CSW so that 

it has no problem living with you in normal society. A CSW 

requires some space regarding his freedom and 

independence, the owner shouldn't demand strict following 

of his orders, it's better to set up firm boundaries for the dog 

to move within according to his own judgment. 

Are they appropriate only for 

experienced owners with large 

gardens? 
Not at all. What an owner of a CSW needs above all is enough 

patience and time to spend with his dog. Experience with 

other dog breeds can even be harmful, often the first-time 

CSW owners fare better than people influenced by their 

experience with another breed. Czechoslovakian Wolfdogs 

hate solitude and boredom. If left alone for days on end, 

regardless whether in a small flat or a large garden, a CSW 

will find a way to occupy itself on his own, and then the 

owner can be sure this occupation will not seem quite so 

amusing to him.  

A CSW wants to participate in the world around his owner, 

his pack, to be in contact with other people and dogs... There 

are many people (this leaflet's author included) that live with 

their Czechoslovakian Wolfdogs in a flat, right in the middle 

of Prague. 

Are they dangerous, aggressive? 
That depends mostly on the particular animal and its life 

experiences. Generally these dogs act very reserved towards 

people outside their pack and tend not to trust. Similar to 

wolves, they prefer flight to fight, and an attack is their last 

resort when there is no other option. They prefer to scare 

danger away using formidably developed mimic gestures. 

Loud growling and bared teeth usually mean warning and 

conviction that they will not have to be used – not a desire to 

kill. As for attitude towards other dogs, CSWs often have 

problems with “competition” – displaying same-sex 

aggression towards dogs of similar size. Average 

Czechoslovakian Wolfdog loves to hunt, is often successful 

at it, and if the owner doesn't teach it otherwise, pigeons, 

rabbits and other small animals are considered an easy prey. 

Are they clever? 
The first answer to this question that comes to mind of every 

CSW owner is: “Way too much!” Czechoslovakian Wolfdogs 

are incredibly clever and independent. Which is not always 

good news for its owner – CSWs use their intelligence mainly 

for their own purpose, and this purpose is not always 

welcome to the owner. CSWs learn quickly, new tricks and 

commands are remembered easily. That doesn't mean that 

they also will be executed with such ease whenever the 

owner asks. Quick learning also applies to such tasks as 

opening and closing the door, refrigerator or water tap. 

Are they expensive? 
The price you pay for a puppy differs widely according to 

breeder, parentage and so on. It should be somewhere 

between ten to twenty thousand CZK. It should be stressed 

though, that ownership of such large animal is never cheap 

and the purchase price is just the initial (and not the biggest) 

expense you will have. You will pay a lot more over the years 

for dog food and veterinary care. 

Where can I find more information 

about Czechoslovakian Wolfdogs? 
This leaflet's author has a webpage www.vlcak.cz, regularly 

updated version of this text can be found at faq.vlcak.cz. 

Official website of Czechoslovakian Wolfdog Club of Czech 

Republic can be accessed at www.cswolfdog.cz. 


