
ngliãan G. Cartwright poukázal
roku 1792 na to, Ïe pÛvodní
obyvatelé New Foundlandu,

Beotukové - severoameriãtí Indiáni
blízcí skupinû AlgonkinÛ - Ïádné psy
nemûli, ale dokonce se jich pr˘ velmi
báli. Rybáfii z Francie, Portugalska
a Anglie do tûchto míst pozdûji pfiivá-
Ïeli své vlastní psy, jejichÏ hlavním
úkolem bylo bránit kolonisty proti
vlkÛm. ·lo hlavnû o pyrenejské masti-
ny a dal‰í horské pastevecké psy.
Místní rybáfii potfiebovali dobrého, sil-
ného vodního psa, kter˘ by jim byl
platn˘ i v pfiípadû ztroskotání na
pobfieÏí. Takov˘ pes byl v Evropû uÏ
dávno znám, a to v podobû portugal-
ského vodního psa, v Británii ke stej-
nému úãelu slouÏil staroanglick˘ vod-
ní ‰panûl, pfiedchÛdce irského vodního
‰panûla. K plemenÛm, která se podíle-
la na formování vodního psa Nového
svûta, se pak na pfielomu 19. a 20. sto-
letí pfiipojil je‰tû velk˘ ãern˘ pudl,
pÛvodnû rovnûÏ loveck˘ vodafi, a ãerní
skot‰tí ovãáci. C. D. Hawker doplÀuje
seznam zúãastnûn˘ch plemen roku
1830 pointrem a dodává, Ïe v té dobû
byl kaÏd˘ velk˘ ãern˘ chlupat˘ pes
povaÏován za novofundlandského psa.
Zajímavé je srovnání s portrétem
novofundlanìana od Philipa Reinag-
lea, pocházejícím z roku 1803: je sice
vysok˘, ov‰em ve srovnání s mastifem
a souãasn˘m novofundlandsk˘m psem
v˘raznû lehãí stavby tûla a hlavou, kte-
rá tvarem i vzpfiímen˘ma u‰ima pfiipo-
míná ovãáckého psa evropského typu.
Tento dojem je je‰tû umocnûn zbarve-
ním: pes je pfieváÏnû bíl˘, ãerná hlava
má bílou lysinku a ãenichovou partii.
Srst je pomûrnû dlouhá, jemná a kade-
fiavá, na spodní stranû ocasu, bfiicha
a konãetinách tfiásnitá. 
Poãátkem 20. století byly známy dvû
formy, li‰ící se hlavnû velikostí Jedna
dostala jméno podle ostrova sv. Jana
pfii zálivu sv. Vavfiince - St. John's -
Newfoundland. Ta je také pokládána za
pfiímého pfiedchÛdce souãasného no-
vofundlandského psa. 
Díky obrazu bílého novofundlandské-
ho psa s ãern˘mi znaky malífie E. H.
Landseera nazvaného A Distinguished
Member of the Humane získala prud-
kou oblibu ãernobílá varieta zvaná
LANDSEER. V Evropû se stala samo-
statn˘m plemenem, za oceánem je
dodnes povaÏována pouze za typ novo-
fundlandského psa stejnû jako pfied sto
lety v Británii, která se stala jeho dru-
h˘m domovem.

Michal Císafiovsk˘
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Jak vypadali pfied 100 lety...
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KdyÏ v roce 1497 objevil italsk˘ mofieplavec Giovanni
Caboto, plavící se ve sluÏbách anglického krále
Jindfiicha VII. jako John Cabot, novou zemi, kterou
poeticky nazval Terra de prima vista, netu‰il, Ïe stojí
na prahu Ameriky. Je‰tû o pût set let pozdûji naz˘vali
lidé z provincie New Foundland obrovského ãerného
psa, kter˘ vypadá bezmála jako medvûd, „cabotem“.

ANovofundlandský pes
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Novofundlandsk˘ pes, nebo
landseer? Polovina
19. století 

Novofundlandsk˘
pes podle Philipa
Reinaglea 
v knize The
Sportsman’s
Cabinet, 1803 

Vlevo: Cato ze série
Champion Dogs 
of England, 
kolem roku 1870 

Dole: Ch. Prince of
Norfolk se narodil uÏ

v roce 1897; patfiil
plukovníku J. H. Baileymu 

Jeden z prvních britsk˘ch ‰ampionÛ Ch. Shelton
Viking, narozen˘ v roce 1903; je oznaãován 
za pilífi plemenné knihy plemene. V roce 
1908 se stal vítûzem Cruftovy v˘stavy.

Urãit˘ posun ve vzhledu je patrn˘ pfii srovnání
s chovn˘m psem (fenou?) 20. let, Miggi v. Leutberg,
dovezen˘m do Británie v roce 1926; jeho otcem 
byl Urs v. Toggenberg, matkou Nora v. Hintenberg
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