
everní oblasti Pyrenejského polo-
ostrova, tedy i dne‰ní Katalánii,
osídlily jiÏ v prÛbûhu 3. aÏ 1. tisíci-

letí pfi. n. l. starovûké kmeny pfiedoindo-
evropského pÛvodu a jiÏ ve 2. tisíciletí pfi.
n. l. zde vytvofiily v˘znamná centra kultu-
ry, ovlivnûná pozdûji fénickou, fieckou
a nakonec fiímskou civilizací, nejv˘raznûji
ov‰em Kelty, s nimiÏ se nakonec smísily.
V̆ znamnou okolností je, Ïe jak tito pÛ-

vodní obyvatelé, tak pozdûji Keltové byli
fiemeslníky, hlavnû v‰ak koãovn˘mi cho-
vateli uÏitkov˘ch zvífiat. Pfii dlouh˘ch pfie-
sunech na nová území, z nichÏ pfii roz-
sáhlé keltské expanzi v nûkolika vlnách
pronikli pozdûji témûfi do v‰ech koutÛ
Evropy i na britské ostrovy, pouÏívali
k pfievádûní stád ovãácké psy, typické
bohat˘m osrstûním celého povrchu tûla,
zejména ov‰em obliãejové partie. Tento

znak je pokládán za neklamn˘ dÛkaz
jejich asijského pÛvodu, odvozovaného
od ovãáck˘ch psÛ vysokohorsk˘ch oblas-
tí, lhasa apso, ‰icu a malého ovãáckého
psa, kter˘ byl po pfiíchodu do Evropy
nazván tibetsk˘ teriér.
Pfii dlouhotrvající migraci koãovníkÛ
z nesmírn˘ch území v˘chodnû od Ev-
ropy, která probíhala v nespoãetn˘ch
vlnách po celá tisíciletí, vytváfieli roz-
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PLEMENA PSÒ

Gos D'atura Catala (Perro de Pastor Catalan)

KATALÁNSKÝ OVČÁK
– další přírůstek do bohaté kolekce plemen v Čechách
Vesel˘ sympatick˘ chundelat˘ pes, za nímÏ by ãlovûk na první pohled
nehledal nijak exotick˘ pÛvod: ovãák z Katalánska. Pfiesto má za sebou
dlouhou a bohatou historii a patfií k nejvzácnûj‰ím plemenÛm svûta. 

S

Od leto‰ní
v˘stavní
sezony se
s ním mÛÏete
setkat i na
na‰ich
v˘stavách
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trou‰ení ovãáãtí psi na rÛzn˘ch místech
svûta specifické formy, podmínûné kon-
krétními klimatick˘mi, geografick˘mi
a pracovními podmínkami. Proto byÈ
v jediné, zároveÀ v‰ak velmi rozvûtvené
linii ovãáck˘ch psÛ do‰lo k vytvofiení
samostatn˘ch plemen, li‰ících se od sebe
velikostí, celkovou tûlesnou stavbou ãi
zbarvením; v‰echna si ale zachovávají
nemûnn˘ dominantní znak - charakteris-
tické osrstûní. Urãit˘m paradoxem, záro-
veÀ v‰ak potvrzením teorie o spoleãném
pÛvodu této v˘vojové vûtve ovãáck˘ch
psÛ, je skuteãnost, Ïe na nejvzdálenûj‰ím
bodu cesty z v˘chodu na západ, z centrál-
ní Asie na Pyrenejsk˘ poloostrov, se zacho-
vala hned dvû plemena, snad nejvíce pfii-
pomínající v˘chozí formu, a to pyrenejsk˘
ovãák ve Francii a katalánsk˘ ovãák ve
·panûlsku. Oproti dlouhosrsté varietû je
v angliãtinû naz˘ván gos d'Atura Cerda

hladkosrst˘m (smooth) ovãákem, podob-
nû jako napfiíklad krátkosrstá kolie, cerda

ov‰em znamená „‰tûtina“, lépe tedy drsno-
srst˘; srst je nikoli krátká, ale krat‰í neÏ
u dlouhosrsté variety a hust‰í. Zbarvení
mÛÏe b˘t ãerné s pálením, ãerné, Ïíhané,
pálené a plavé. Velikost: kohoutková v˘‰ka
psa je 45,5 aÏ 51 cm, feny 43 aÏ 48,5 cm. 
Katalánsk˘ ovãák je v Katalánsku cenûn
stejnû vysoko jako jeho britská kolegynû
border kolie pro vynikající schopnosti
ovãáckého psa, aktivitu, inteligenci, od-
danost a pfiátelskou povahu, díky níÏ je
i oblíben˘m spoleãensk˘m psem. Díky
chovatelÛm manÏelÛm âertíkov˘m z Lán
u Kostomlat nad Labem se s tímto málo-
poãetn˘m plemenem mÛÏeme setkávat
i na ãesk˘ch v˘stavách.

Michal Císafiovsk˘

Je to nejen pracovní plemeno,
ale i oblíben˘ spoleãensk˘ pes

První dva jedinci zapsaní
v plemenné knize âMKU
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Katalánsk˘ ovãák je 
ve své vlasti cenûn pro

vynikající vlastnosti
ovãáckého psa
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