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ût‰ina z nich do konce 20. století exis-
tuje v podobû pfiírodních, oficiálnû
neregistrovan˘ch plemen, znám˘ch

ponejvíce pod souhrnn˘mi názvy jako tazy,
shami atd. Saluki je sice naz˘vána persk˘m
chrtem, neboÈ nejtypiãtûj‰í pfiedstavitelé této
formy pocházejí z území Íránu a Turkestánu,
mohla by v‰ak b˘t stejnû zvána chrtem arab-
sk˘m a to v˘stiÏnûji neÏ v pfiípadû vlastnû
„africké" sloughi z Maroka. Standard uvádí
moÏnost, Ïe název plemene saluki je odvozen
od jména královské dynastie SeleukovcÛ,
jejichÏ fií‰e se v letech 300 aã 50 pfi. n. l. roz-
kládala od Hindu aÏ po Stfiedozemní mofie;
údajnû podporovali chov psÛ s tfiásnûmi
dlouhé srsti. Tehdej‰í intenzivní provoz kara-
van se zaslouÏil o roz‰ífiení plemene v celé
fií‰i. V tak velké oblasti roz‰ífiení se vyvinuly
rÛzné typy, jeÏ se navzájem li‰í velikostí i dél-
kou a hustotou praporcÛ.
Brehm pfiipomíná, Ïe Per‰ané uÏívají chrtÛ –
ktefií se velice podobají africk˘m – také k hon-
bû, hlavnû na antilopy. PfiidruÏují k nim své
sokoly. „V‰ichni vzne‰ení Per‰ané vá‰nivû lnou
k tûmto smí‰en˘m ‰tvanicím a nasazují i Ïivot
pfii krkolomn˘ch jízdách. Jakmile spatfií na
rovinû sajku, pustí loveckého sokola, aby vzle-
tûl; ten dohoní prchající zvífie a prazvlá‰tním
zpÛsobem ho zastaví: obratnû se vyhne bod-
nutí ostr˘m rohem, sletí ‰ikmo shora dolÛ na
hlavu antilopy, zatne pevnû své mocné spáry
a zadrÏí ji, neÏ pfiispûchají chrti.“ Byli pouÏívá-
ni i k lovu divok˘ch vepfiÛ a rychl˘ch a odváÏ-
n˘ch divok˘ch oslÛ.
Do Evropy, pfiesnûji do Anglie, se první saluki
dostala v roce 1840 díky siru Hamiltonu
Smithovi. Jako rarita byla umístûna v zoologic-
ké zahradû RegenÈs Park. Pfiesto nûktefií odbor-
níci nalézají chrta tohoto typu nebo dokonce
pfiímo saluku jiÏ na obraze Paola Veronese
(1528 – 1588) Kristus v domû ·imona Farizeje.
Na konci 19. století dovezl do Nûmecka saluki
hrabû von der Schulenberg, ata‰é nûmeckého
velvyslanectví v Teheránu. V roce 1895 dovezla
pár persk˘ch chrtÛ lady Florence Amherstová,
v témÏe roce byl dal‰í pár umístûn v pafiíÏské
Jardin ìAcclimation. Pfies znaãn˘ zájem a obli-
bu nebyl v Británii tento chrt oficiálnû regist-
rován pfied rokem 1923, kdy byl v Anglii zalo-
Ïen chovatelsk˘ klub. Michal Císafiovsk˘

V

Rovinaté polopou‰tní, stepní i pou‰tní oblasti Stfiední Asie od Kaspického mofie,
Turkestánu a TádÏikistánu pfies Afghánistán, Írán, Anatolii a S˘rii aÏ po Egypt daly
vzniknout v˘raznému typu chrta, kter˘ pfii zachování základních a pro tuto ãást
svûta charakteristick˘ch morfologick˘ch znakÛ vytváfií mnoho místních forem.

Saluki
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Angliãané nikdy
neakceptovali
plemeno sloughi,
chrty tohoto typu
zahrnují pod jediné
plemeno – saluki;
na fotografii z roku
1926 skupina Iraq
Salukis chovatelky
S. Kerrisonové
z Shipton-under-
Wychwood

Reálná Saluka jménem Zillah,
zobrazená ve fiktivní arabské

krajinû, byla chována
v lond˘nské ZOO; obraz

dvouletého psa ve zbarvení black
and tan byl v roce 1832
publikován v New Sport

Magazine

·ampion Zobied a jeho bratr
Farhan ze slavného Amherstia

Kennel Hon. Florence
Amherstové

V Nûmecku patfiil k prvním chovatelÛm plemene saluki dr. Fr. König
z Berlína; psi z jeho chovatelské stanice el Saluk ve zbarvení black and
tan Kelb al Saluk a jeho otec ‰ampion Marduk el Saluk (ãíslo zápisu 
63 v nûmecké plemenné knize chrtÛ DWZB) na snímku z roku 1921

Studie hlav ‰ampionÛ Tarzana,
Hassana a Hamy of Ruritania

Pes Ghalib el Saluk (DWZB 102) z chovu
sleãny G. Lindroth z Badenska
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