
udi je vitální ovãák s Ïiv˘m tem-
peramentem a mimofiádnou inte-
ligencí, kter˘ se i dnes pouÏívá

k pfiesunu a nahánûní stád. Dfiíve to v‰ak
tito ovãáci nemûli snadné, o pfieÏití kaÏ-
dého jedince rozhodovaly pfiedev‰ím jeho
vlastnosti. Chudí pastevci si mohli dovo-
lit jen psy, ktefií se rychle uãili od star‰ích

a zku‰en˘ch. Psi, ktefií pro‰li selekcí, nad
ostatními vynikali vytrvalou a vá‰nivou
ochotou k práci a okamÏit˘mi reakcemi
na povely pískáním nebo pohyb holí.
Stejnû dÛleÏit˘ byl i vynikající zrak, neboÈ
psi reagovali i na pfiíkazy z více neÏ sto-
metrové vzdálenosti, na mávnutí holí
s kloboukem ovãáka zavû‰en˘m na konci.

Pastevci si rovnûÏ v‰ímali jistoty, s jakou
se psi mezi zvífiaty pohybovali. Mudi se
pro své odváÏné a rozhodné chování
pouÏívá kromû bûÏného pasení ovcí a koz
také k dobytku a pfii manipulaci s hÛfie
ovladateln˘mi zvífiaty. S oblibou jej pou-
Ïívali i na lov ãerné zvûfie. Pfii pastevecké
práci mu v‰ak pomáhá i siln˘ hlas, díky
kterému pastevec ví o psovi, kter˘ se mu
ãasto vizuálnû ztrácí v poãetném stádu
nebo ve vysokém porostu. Jen houÏevna-
tost a dané schopnosti zaruãily pfieÏití
v tvrd˘ch a skromn˘ch podmínkách
a uãinily z tûchto psÛ nepostradatelé
pomocníky pastevcÛ.

HISTORIE PLEMENE
Aãkoli mudi sv˘m typem a stavbou tûla
patfií mezi typické ovãácké psy, v otázce
jeho vzniku se historické prameny roz-
cházejí. Oproti ostatním maìarsk˘m pas-
teveck˘m psÛm je jeho prapÛvod znám
nejménû a dodnes se o nûm diskutuje.
Jisté v‰ak je, Ïe se vyvinul aÏ na území
dne‰ního Maìarska. 
Po rozdûlení plemen puli a pumi, jejichÏ
oznaãení pastevcÛm spl˘vala a oznaãova-
li jimi malé pastevecké psy, zÛstalo je‰tû
jedno plemeno podobné ‰picÛm. Za otce
mudiho je povaÏován dr. Fényes Dezsö,
kter˘ v roce 1930 podrobnû sepsal první
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MUDI
Toto vzácné plemeno patfií k nejtypiãtûj‰ím a nejstar‰ím
zástupcÛm evropsk˘ch ovãáck˘ch psÛ. Podle dochovan˘ch
kreseb pouÏívali pastevci odpradávna ovãácké psy
nejãastûji stfiední velikosti se vzpfiímen˘ma u‰ima.
V Maìarsku, kde má chov hospodáfisk˘ch zvífiat
i pasteveck˘ch psÛ dlouhou tradici, se tento typ ovãáka
ustálil a dodnes se na jeho plemenitbû cílevûdomû pracuje. 

PÛvod tohoto
maìarského
národního
plemene není
dosud zcela
objasnûn
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standard plemene. Plemeno pojmenoval
po v˘jimeãném psovi jménem Mudi.
Mudi byl vûhlasn˘ pes tehdej‰ího pfiedá-
ka pastevcÛ pana Tótha. V roce 1936
pfiedvedl dr. Fényes Dezsö na trhu chov-
n˘ch zvífiat nûkolik jedincÛ mudi ze své-
ho vlastního chovu. Rodiãe tohoto první-
ho vrhu posbíral v rÛzn˘ch koutech
Maìarska od pastevcÛ. Jeho práci v‰ak
ãásteãnû zmafiila druhá svûtová válka, kte-
rá si na poãátcích fiízeného chovu mudi-
ho vybrala krutou daÀ. Po tomto úpadku
se chov jen pozvolna zotavoval a návrat
k lep‰ímu nastal aÏ v roce 1963, kdy FCI

uznala mudiho za samostatné plemeno
a oznaãila je ãíslem standardu 238. Po
uznání plemene a jeho propagaci vzrostl
o mudiho zájem nejen mezi pastevci. Své
místo na‰el i na vesnick˘ch statcích, kde
svou pfiítomností odrazoval od nevíta-
n˘ch náv‰tûv li‰ky a lovil v‰udypfiítomné
potkany. Dodnes patfií mezi nejlep‰í hlí-
daãe obydlí. Bez jeho vûdomí se k domu
nikdo nepfiiblíÏí. Velk˘ rozvoj plemene
nastal v 80. letech minulého století.
Nejvût‰í uznání se pfiisuzuje propagáto-
rovi plemene panu Zsírosovi, kter˘ se
s nejvût‰í péãí snaÏí udrÏet plemeno
du‰evnû i tûlesnû zdravé dodnes. Jeho
podíl na v˘voji plemene je tak velk˘, Ïe
dnes témûfi nenajdete mudiho, kter˘ by
nemûl v rodokmenu alespoÀ jednoho, ne
-li více z jeho odchovÛ. BohuÏel málopo-
ãetnost plemene i v rodné zemi vede
nûkteré chovatele k pfiíbuzenské pleme-
nitbû, která se obãas projeví jemností
v celkové stavbû tûla. 
Velkou popularitu si mudi získal ve skan-
dinávsk˘ch státech, které jsou známé
svou oblibou pfiírodních plemen. Ve
Finsku a ·védsku je fiada chovatelsk˘ch
stanic, které se váÏnû vûnují záchranû ple-
mene a díky rozlehl˘m pastvinám mudi
zapojují do honáctví.

CELKOV¯ VZHLED
Mudi je pes harmonické stavby tûla s lad-
n˘m a pruÏn˘m pohybem. V jeho byst-
rém v˘razu se zraãí Ïiv˘ temperament
a touha po ãinnosti, ke které byl vy‰lech-
tûn. Ve srovnání s ovãáky pouÏívan˘mi ke
sluÏebním úãelÛm je niÏ‰í a jemnûj‰í
kostry, coÏ umoÏÀuje vût‰í hbitost
a mr‰tnost, které je zapotfiebí pfii pfiebí-
hání po hfibetech ovcí. Dnes jeho ideální
proporce ocení pfiedev‰ím pfiíznivci agili-
ty a tance se psem, kde jej pfii v˘skoku do
náruãe snadno udrÏí. 
Elegantní vzhled a pfiitom pozorn˘
dojem vytváfií typická hlava ovãáka s del-
‰í srstí a vysoko nasazen˘ma vztyãen˘ma
u‰ima ve tvaru písmene V. Oko mudiho je
mírnû ‰ikmo posazené, Ïádoucí barva je
tmavá, av‰ak u jedincÛ zbarven˘ch mod-
fie a blue merle není chybou modrá skvr-
na. DÛleÏit˘ je v˘raz, kter˘ vyjadfiuje rysy
jeho povahy – zájem a vyrovnanost.
Chrup by mûl b˘t kompletní a pravidel-
n˘, skus nÛÏkov˘. Barva ãenichové houby
ladí s barvou srsti, u hnûd˘ch jedincÛ
hnûdá, u modr˘ch ‰edá. U ostatních
barevn˘ch variet je Ïádoucí barva ãerná.
Srst je na hlavû a pfiední stranû konãetin
krátká, hladká a pfiiléhající. Na ostatních
ãástech tûla je srst del‰í, rovnomûrnû sil-
nû vlnitá, u nûkter˘ch jedincÛ se toãí do
prstencÛ. VÏdy musí b˘t hustá a lesklá. 

BAREVNÉ VARIETY
Není mnoho plemen, která se mohou
pochlubit tak pestrou paletou barev jako
mudi. Právû zde se v‰ak stfietávají názory
chovatelÛ. Nûktefií tvrdí, Ïe pÛvodní bar-
va plemene je pouze ãerná a jakákoliv
snaha o upevnûní ostatních barevn˘ch
variet vede k pfiehlíÏení dÛleÏit˘ch vlast-
ností. Argumentují také tím, Ïe snaha
o chov barevn˘ch jedincÛ oddálí ustálení
jednotného typu plemene, které je mla-
dé. Druzí zastávají názor, Ïe ostatní
barevné rázy jsou pfiirozen˘m plemen-
n˘m znakem, kter˘ mudi zdûdil po
nûmeck˘ch ‰picovit˘ch pfiedcích. Do-
kládají to barevn˘mi zdrav˘mi a Ïivota-
schopn˘mi ‰tûÀaty ve vrzích. Faktem
zÛstává, Ïe se mudi chová v ‰esti barev-
n˘ch rázech, které standard uznává. 
âerná barva je u plemene nejroz‰ífienûj‰í
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Mudi pfiedvádí na
soutûÏi pasení své
vlohy se stádem ovcí

Standard krátce
âÍSLO STANDARDU FCI: ã. 238
ZEMù PÒVODU: Maìarsko
KLASIFIKACE FCI: Skupina 1 
(psi ovãáãtí, pasteveãtí 
a honáãtí, kromû ‰v˘carsk˘ch)
CELKOV¯ VZHLED: Stfiednû velk˘
ovãáck˘ pes s protáhlou zuÏující se
hlavou a mírn˘m stopem. U‰i vysoko
nasazené a vztyãené. Horní linie tûla
smûrem k bedrÛm mírnû klesá. Zadní
konãetiny jsou postaveny mírnû dozadu.
Ocas je stfiednû vysoko nasazen ,̆ v
klidu visí. Pfii zv˘‰ené pozornosti nebo
temperamentním pohybu ‰avlovitû
zvednut˘ nad úroveÀ zad. Bohatû
osrstûn .̆ Kupírovan˘ ocas není chybou,
av‰ak není Ïádoucí.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka 
psi: 41 – 47 cm, feny: 38 – 44 cm
HMOTNOST:  psi: 11 – 15 kg; 
feny: 8 – 12 kg
POVAHA: Velice temperamentní
a uãenliv˘ pes, odváÏn ,̆ bystr˘
a pohybliv .̆ Miluje práci, je
pfiizpÛsobiv˘ a oddan˘ svému pánovi.
V˘born˘ hlídací a sportovní pes.
OSRSTùNÍ: Hlavu a pfiední ãást 
konãetin pokr˘vá krátká a rovná 
srst. Na ostatních ãástech tûla je del‰í,
silnû vlnitá, nûkdy vytváfií 
prstence, víry nebo li‰ty. Nejdel‰í 
srst je na zadní stranû stehen 
a spodní ãásti ocasu, kde tvofií vlajku.
BARVY: âerná, bílá, plavá, popelavá
(modrá), hnûdá, cifra (blue merle)
PRÒMùRN¯ VùK:12 aÏ 14 let
KONTAKTNÍ ADRESY: Chovatelsk˘ klub
maìarsk˘ch pasteveck˘ch plemen, 
Mgr. Pfiemysl Mikolá‰, Zfiídelní 102/7,
736 01 Havífiov - Dolní Datynû, 
Michel Foster, tel. 723 324 828V˘raz v oãích mudiho vyjadfiuje

zájem a vyrovnanost
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a je velice líbivá. Právû na lakovû ãerné
srsti vynikne její zdrav˘ a pûstûn˘ lesk.
Aãkoli se mezi laickou vefiejností ãasto
ãern˘m psÛm pfiisuzuje povahová odli‰-
nost, napfiíklad Ïe jsou agresivní, není to
pravda. Exteriérové ani povahové vlast-
nosti se neváÏou na Ïádnou barvu.
âerní psi v sobû mohou nést geny barev-
n˘ch psÛ. Pfii spojení dvou ãern˘ch mudi
se mohou narodit kvalitní barevní po-
tomci. Mezi ãern˘mi psy se také mohou
vyskytnout rozdílné odstíny. 
Hnûdá aÏ mahagonová barva se dûdí
recesivnû. JiÏ vícekrát se hnûdá objevila
po ãtyfiech generacích. Dnes je hnûdá
varieta uznána a ‰tûÀata jsou zapisována.
Dfiíve v‰ak bylo mnoho ‰tûÀat z chovu
vyfiazeno právû kvÛli odpÛrcÛm barev-
n˘ch mudi. Pokud by hnûdá barva byla
ze standardu vylouãena, z chovu by se
teoreticky musely vyfiadit dvû tfietiny psÛ,
ktefií pfiedávají vyluãující vadu, a pleme-
no mudi vymfie.

BÍLÁ A PLAVÁ BARVA
Podíváme-li se zpût do minulosti na
poãátky zápisÛ mudi do plemenné knihy,
rozdûlení bíl˘ch a plav˘ch mudi je velice
propletené. Je ale dÛleÏité vûdût, Ïe obû
variety existovaly a teprve pozdûji jsou
uznány za samostatné barevné variety.
Plavá barva má Ïemlov˘, zlatoÏlut˘ nebo

zrzav˘ nádech. Popelavá nebo ãastûji
modrá barva je vzácná. ·tûÀata se rodí
svûtle ‰edá s ‰ediv˘m pigmentem a od-
stín s pfiib˘vajícím vûkem získává sytû
modro‰ed˘ nádech. 

CIFRA NEBO BLUE MERLE 
Nejãastûj‰í je modrá cifra, která je na
modro‰edém základû ãernû teãkovaná,
pruhovaná ãi mramorovaná. Barva vûkem
tmavne. U této variety jsou pfiípustné bílé
skvrny na hrudi a prstech. NeÏádoucí
jsou jiné bílé skvrny. Tûsnû po porodu se
v‰ak u nûkter˘ch ‰tûÀat bílá barva objeví,
tu ale za pár t˘dnÛ pokryjí ãerné skvrny,
které v dospûlosti bílou pfiekryjí úplnû. 

UPLATNùNÍ A POVAHA
Mudi je plemeno vzácné, které pastevci
dlouhou dobu chovali v˘hradnû pro pra-
covní úãely. To je dnes ku prospûchu
plemene. Mudi pase velice energicky,
obratnû a hlasitû. Neposlu‰né zvífie je
usmûrnûno nûkolika „‰típanci“ nebo ráz-
n˘m trhnutím za koÏich. Toto ostfiej‰í
chování je potfiebné pfii pasení velk˘ch
kusÛ dobytka, jako je uhersk˘ stepní
skot ãi krávy. Od psÛ je vyÏadována pre-
ciznost, protoÏe ãasto musí stádo pfie-
vést pfies mosty a komunikace, aniÏ by
zvífiata zapfiíãinila nehodu.
Mudi je temperamentní ovãák pln˘ ener-
gie s v˘raznou osobností, ‰armem a chu-
tí do práce. Pastevci potfiebovali nejen
psa vytrvalého, ale i inteligentního, kter˘
dokáÏe pfiedvídat chování a vãas se vyhne
úderu dobytãích nebo koÀsk˘ch kopyt.
Takov˘ pes nemûl mnoho pfiíleÏitostí
a musel se rychle uãit. Dal‰í pfiíleÏitost
pro nûj mohla skonãit s tragick˘mi
následky. Práce v‰ak pro nûj zahnáním
zvífiat do bezpeãné ohrady nekonãila.
Mudi je také vynikající a ostraÏit˘ hlídaã
obydlí. Je velice pfiizpÛsobiv˘ a jeho srst
mu umoÏÀuje pracovat v jakémkoliv pro-
stfiedí. Lze jej chovat venku i v bytû,
pokud mu dopfiejete patfiiãné zamûstná-
ní. Je vhodn˘ pro v‰echny, kter˘m se líbí
a touÏí po psovi s del‰í srstí. Pfii její úpra-

vû v‰ak nejde o Ïádn˘ kadefinick˘ v˘kon.
Mudi je ‰Èastn˘ po boku svého pána, kte-
rého miluje, a je pfiipraven reagovat i na
jeho nejmen‰í posunek. Je v˘born˘m spo-
leãníkem, ale pozornost si nevynucuje,
spí‰ svého pána následuje jako stín. Ke
znám˘m lidem se chová velice pfiátelsky,
vÛãi cizím je rezervovan˘.
PÛvodní uplatnûní vyÏadovalo psa odváÏ-
ného, proto psi tvrd‰ího charakteru ne-
jsou v˘jimkou. Pfii setkání vût‰ího poãtu
psÛ mÛÏe mudi zapfiíãinit ‰arvátku. Proto
je u ‰tûÀat nezbytná socializace a moÏ-
nost kontaktÛ s jin˘mi psy i jin˘mi druhy
zvífiat. Pro budoucí láskypln˘ vztah k ãlo-
vûku je dÛleÏitá péãe o ‰tûÀátka v nejuÏ-
‰ím kruhu rodiny. 

ZÁVùREM
Na v˘stavách a bonitacích jsou u mudiho
nejdÛleÏitûj‰ími kritérii Ïiv˘ tempera-
ment, tvar a proporce hlavy a tûlesná
konstituce, nasazení a pohyb u‰í, které se
dovedou otáãet nezávisle na sobû, jejich
osrstûní a pro mudiho typick˘ pohyb. 
Na jafie roku 2004 byl maìarsk˘m pleme-
nÛm ve své vlasti pfiiznán statut Chrá-
nûného národního pokladu, coÏ jasnû
ukazuje zájem vlády na záchranû a rozvo-
ji národních plemen. Tato skuteãnost
v‰ak nijak neovlivÀuje importy do âeské
republiky ani do jin˘ch zemí.

CHOV V âESKÉ REPUBLICE
V souãasné dobû jsou u nás zaregistrová-
ni dva importovaní jedinci – bíl˘ pes Cso-
davirág Dörmi a ãerná fena Nyírségfia
Kismocsok Manci. Dal‰ích pût ãern˘ch
mudi ãeká na registraci. Pfied zapsáním
tûchto jedincÛ v‰ak byli u âMKU zare-
gistrováni ãtyfii mudi, o jejichÏ dal‰ím
osudu nic nevíme. Pokud vás mudi zaujal
a chtûli byste se o plemeni dovûdût více,
mÛÏete se obrátit na Chovatelsk˘ klub
maìarsk˘ch pasteveck˘ch plemen, Pfie-
mysl Mikolá‰, Zfiídelní 102/7, 736 01 Ha-
vífiov-Dolní Datynû, nebo pí Michel Fos-
ter, tel. 723 324 828, www.mudi.cz 

Karin Mikolá‰ová a z maìarsk˘ch
materiálÛ zpracovala Michel Foster
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Vitální ovãák

Ménû ãasté je hnûdé zbarvení – tito psi
maji hnûdou srst i hnûdou nosní houbu

Mudi je i ostraÏit˘ hlídaã

âerní psi
v sobû
mohou
nést geny
barevn˘ch
psÛ
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