
ebylo jich málo. Na
kaÏdé svûtové v˘stavû
se vÏdy objeví alespoÀ

nûkolik plemen, s nimiÏ se
v na‰í republice nesetkáváme,
která známe v lep‰ím pfiípadû
ze psích atlasÛ, v hor‰ím pak
jen podle jména – nebo ani to
ne. Stále také vznikají pleme-
na dal‰í. I kdyÏ FCI se v˘raz-
nému roz‰ifiování stávajícího
poãtu plemen snaÏí bránit,
lidská kreativita ani nad‰enec-
tví se zastavit nedají. A tak do
oficiálního seznamu pfiib˘vají
stále nová a nová jména a dal-

‰í adepti ãekatelství se tlaãí za
dvefimi. Ten, kdo do Poznanû
nepfiijel fandit jen tomu své-
mu vyvolenému plemeni, ale
zajímá ho svût psích plemen
v celé své pestrosti a rozmani-
tosti, tedy rozhodnû nevy‰el
naprázdno. 

Bájní Asiati: 
taigan a tazy 
Dvû exoticky znûjící jména
patfií dvûma pfiírodním pleme-
nÛm chrtÛ z Asie, ze zemí
náleÏejících dfiíve k Sovût-
skému svazu. Taigan, nûkdy

naz˘van˘ také stfiedoasijsk˘
nebo kirgizsk˘ chrt, pochází
z vysokohorsk˘ch oblastí
Kirgizie. Specializoval se na
lov velké horské zvûfie, zvlá‰tû
kozoroÏcÛ a divok˘ch ovcí.
Tazy ãili stfiedoasijsk˘ chrt je
blízk˘m pfiíbuzn˘m saluky
i barzoje a v níÏinách ‰tval
gazely a gepardy, ale i men‰í
zvûfi. Oba dosahují v kohout-
ku velikosti kolem 70 centi-
metrÛ a vyskytují se v rÛzn˘ch
typech osrstûní i barvách, tak-
Ïe jejich identifikace je pro
ãlovûka, kter˘ není na slovo

vzat˘m odborníkem, znaãnû
obtíÏná. 
Taigan i tazy stále bojují
o svou záchranu, v zemi pÛvo-
du se sice chovatelé snaÏí roz-
‰ífiit oblast jejich jinak dost
omezené pÛsobnosti pfii lovu
i na chrtí dostihy, ale jinde se
s nimi setkáme jen zfiídka.
Zajímavé je, Ïe na této svûtové
v˘stavû nûkolik zástupcÛ
obou plemen neprezentovali
vystavovatelé ze zemí b˘valé-
ho Sovûtského svazu (kter˘ch
jinak pfiijelo obrovské mnoÏ-
ství), ale Poláci, jmenovitû
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Novinky a zajímavosti ze (psího) světa
V minulém ãísle jsme se pokusili zprostfiedkovat vám v‰eobecné informace o svûtové
v˘stavû psÛ 2006 v polské Poznani, mohli jste se pokochat fotografiemi absolutních 
vítûzÛ a prostfiednictvím obrazového doprovodu alespoÀ trochu nasát atmosféru. Dnes 
se zamûfiíme na zajímavost, a novinky ze svûta psÛ, které loÀská „svûtovka“ nabídla.

N

Taigan Tazy
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Marcin Blazkowski z Le‰na,
kter˘ se nám svûfiil, Ïe má ães-
ké pfiedky, a pro úãinnûj‰í pro-
pagaci sv˘ch vzácn˘ch chrtÛ
se neváhal pfievléci do kirgiz-
ského národního kroje. Se sv˘-
mi psy budil zaslouÏen˘ obdiv
a neúnavnû zodpovídal
nesãetné dotazy náv‰tûvníkÛ.
Jen ‰koda, Ïe pofiadatelé neby-
li natolik velkorysí, aby umoÏ-
nili prezentaci prozatím neu-
znan˘ch národních plemen
i pfii finálov˘ch soutûÏích.
Nebo Ïe by to pfiedpisy FCI
neumoÏÀovaly? Tomu se ne-
chce vûfiit, zvlá‰tû kdyÏ polsk˘
honiã, v dobû konání v˘stavy
také je‰tû neuznané plemeno,
kaÏd˘ den v mainringu pre-
zentován byl. 

Pfiekvapení z jihu
Evropy: tornjak 
Na nemoÏnost pfiedvést svou
novinku pfii závûreãn˘ch sou-
tûÏích si nám trpce stûÏovali
chorvat‰tí vystavovatelé, pro
které to bylo o to nepochopi-
telnûj‰í, Ïe jejich plemeno FCI
loni uznala. I oni se pfiesto
snaÏili udûlat pro jeho propa-
gaci maximum: rozdávali
letáãky, rozvû‰ovali plakáty, ba
jeden chovatel dokonce cel˘
pátek doprovázel svého psa
navleãen˘ do psího kost˘mu.
Tornjak je velk˘ mohutn˘
chlupat˘ pes s v˘razn˘m obra-
náfisk˘m instinktem. V Bosnû,
Hercegovinû a v Chorvatsku
odnepamûti stráÏil stáda pfied

divok˘mi ‰elmami, zvlá‰tû
pfied vlky (slovo tornjak zna-

mená v pfiekladu ohradu na
ovce, ko‰ár nebo sala‰). Zmín-
ky o nûm najdeme uÏ v litera-
tufie z 18. století, pfiesto byl
uznán teprve nedávno, v úno-
ru roku 2006. 

Mioritic: poslední
lovec medvûdÛ 
Kromû tornjaka byla v roce
2006 uznána také dvû rumun-
ská pastevecká plemena
a i ona mûla letos v Poznani
svûtovou premiéru. Zatímco
carpatin se trochu podobá
kavkazanovi, mioritic má 

vzhledovû blíÏe ke jihoruské-
mu ovãákovi (Ostatnû stan-
dard mioritika v˘slovnû zmi-
Àuje, Ïe mioritic pr˘ je otcem
jihoruského ovãáka a byl pou-
Ïit pfii jeho utváfiení. Mûl v‰ak
pr˘ smÛlu, Ïe ho v uznání
jeho potomek pfiedbûhl.). Do
Poznanû se carpatinÛ pfiijelo
ukázat pût, mioritikÛ pak
témûfi dvojnásobek, v‰ichni
z Rumunska. 
Podle rumunsk˘ch chovatelÛ
je jejich mioritic posledním
pasteveck˘m plemenem v Ev-
ropû, které je dodnes - i kdyÏ
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a Svûtová premiéra: rusk˘ toy
Je to novinka a není to novinka. Pod
názvem moskevsk˘ (dlouhosrst˘) toy
teriér je sice i u nás znám uÏ pomûrnû
dlouho a jeho chov má slu‰nou úroveÀ,
ale jako oficiální plemeno byl ze strany
FCI uznán teprve pfied rokem v únoru,
a tak si svou svûtovou premiéru odbyl
opravdu aÏ v listopadu v Poznani. 
Pod nov˘m názvem rusk˘ toy se
prezentovala nejenom u nás dobfie
známá dlouhosrstá varieta, ale 
i její krátkosrstá obdoba. Maliãk˘
hladkosrst˘ pejsek s velk˘ma u‰ima má
k vyrovnanosti a ustálenosti sice je‰tû
dosti daleko a také zdravotní stránce
jeho chovu bude nejspí‰ tfieba vûnovat
zv˘‰enou pozornost (tfiesoucí se jedinci
s vystupujícíma tekoucíma oãima

bohuÏel nebyli v˘jimkou), ale málo
platné: mezinárodním uznáním se mu
otevírají dvefie do svûta. Dost moÏná
bude váÏn˘m konkurentem na‰emu do
jisté míry podobnému národnímu
plemeni praÏskému krysafiíkovi. I kdyÏ
ten je zfiejmû  (soudû podle toho, co
mÛÏe kaÏd˘ bûÏnû vidût na na‰ich
v˘stavách) vitálnûj‰í a v typu
jednotnûj‰í, jeho mezinárodní uznání je
stále v nedohlednu. A v Poznani jsme
se s ním bohuÏel nesetkali ani mimo
soutûÏ, pfii prezentaci národních
plemen, i kdyÏ tato moÏnost zde byla 
– a napfiíklad zmiÀovaní chovatelé
národních plemen rusk˘ch chrtÛ nebo
moskevsk˘ch stráÏních psÛ jí 
dokázali vyuÏít. 
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Rusk˘ toy
v hladko-
srstém
provedení

Tornjak 
je velk˘
a mohutn˘ pes
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uÏ jen ojedinûle - aktivnû pou-
Ïíváno k ochranû stád proti
medvûdÛm. AÈ uÏ je to pravda,
nebo ne, faktem je, Ïe mioritic
je plemeno, o jehoÏ odvaze

a síle se v Rumunsku vyprávû-
jí legendy, a lze mu  vûfiit, Ïe
by se postavil i nejvût‰í
z evropsk˘ch ‰elem. 
Je to typické pastevecké ple-
meno se v‰ím, co k tomu nále-
Ïí: silou, mohutností, neohro-
Ïeností i velmi rezervovanou
povahou vÛãi cizím. I kdyÏ
rumun‰tí chovatelé se ho sna-
Ïí prezentovat i jako vhodné-
ho rodinného psa do mûsta,
kter˘ miluje dûti a není nijak
problémov˘ pfii v˘chovû, jeho
vzhled i pÛvod by svûdãily spí-
‰e o tom, Ïe to bude zvífie
vhodné jen pro zku‰ené maji-
tele na venkovû. 

Neznámí honiãi
Pro skuteãného fajn‰mekra
z fiad zájemcÛ o kynologii
pfiedstavují na kaÏdé svûtové
v˘stavû asi nejvût‰í lahÛdku
honiãi. Na jedné stranû se jed-
ná o skupinu nesmírnû poãet-
nou, na druhé stranû ve vût‰i-
nû pfiípadÛ jen velmi málo
známou a vzácnou, nezfiídka
zahrnující jen pár desítek
nebo stovek jedincÛ chova-
n˘ch v˘hradnû v zemi pÛvodu.
Pro náruÏivého kynologa bylo
na leto‰ní svûtové v˘stavû sku-
teãn˘m dobrodruÏstvím sna-
Ïit se dopátrat v‰ech vele-
vzácn˘ch honiãsk˘ch plemen
uveden˘ch v katalogu, aÈ uÏ to
byli bílooranÏov˘ a trikolorní
francouzsk˘ honiã, foxhaund,
dva rázy srbsk˘ch nebo istrij-
sk˘ch honiãÛ, fieck˘ honiã
nebo jako tfie‰niãka na dortu
ãernohorsk˘ planinsk˘ honiã.
Na vlastní oãi se pak mohl
pfiesvûdãit tfieba o tom, Ïe vel-

cí francouz‰tí honiãi jsou psi
mimofiádné krásy a pÛsobi-
vosti, u nichÏ se zastavil
pomalu kaÏd˘ druh˘ náv‰tûv-
ník., zatímco balkán‰tí honiãi
vizuálnû ponûkud spl˘vají,
takÏe diskuse o jejich plemen-
né pfiíslu‰nosti se rozhofiely
i mezi kynologick˘mi od-
borníky na tribunách. Podle
sv˘ch majitelÛ jsou ale v‰ichni
famózními lovci ve své vlasti
a jako takoví mají nárok na
existenci. 
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Mioritic

Francouzsk˘
trikolorní
honiã

âernohorsk˘
planinsk˘
honiã

Francouz-
sk˘
bílooran-
Ïov˘
honiã
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Národní hrdost
pfiinesla ovoce
Poláci jsou národem povûst-
n˘m sv˘m vlastenectvím a ob-
divn˘m vztahem k vlastní his-
torii. Projevuje se to i na poli
kynologickém. V‰ech sv˘ch ná-
rodních plemen si patfiiãnû vá-
Ïí a dokáÏou to dát v˘raznû na-
jevo. Nejenom tím, Ïe na
svûtové v˘stavû je pfiedvedli
v pro nás stûÏí uvûfiiteln˘ch
poãtech (138 polsk˘ch ovãákÛ
níÏinn˘ch, 89 podhalaÀsk˘ch
pasteveck˘ch psÛ, 84 polsk˘ch
chrtÛ, 42 ogarÛ polsk˘ch a 68
polsk˘ch honiãÛ), ale i tím, Ïe

byli v‰ude: v katalozích, na pla-
kátech, na upomínkov˘ch
pfiedmûtech a hlavnû kaÏd˘
veãer pfii v‰ech finálov˘ch sou-
tûÏích. Îádn˘ch pár jedincÛ na
ukázku, jak tomu b˘vá zvykem,
ale velké reprezentativní skupi-
ny doprovázené hrd˘mi maji-
teli ãasto v národních krojích
prolínaly cel˘m programem
a spolehlivû vyvolávaly v publi-
ku boufiliv˘ aplaus.  Pfiehnan˘
patriotismus? Nemyslím. Je
správné, kdyÏ si lidé dokáÏou
váÏit toho, co jejich pfiedkové
vytvofiili, kdyÏ dokáÏou dát
hrdost na svÛj národ najevo,

kdyÏ si dokáÏou cenit svého
národního dûdictví a hlavnû -
kdyÏ do nûho poãítají i psy!
PolákÛm se nakonec v˘razná
a dÛsledná prezentace národ-
ních plemen „vyplatila“. Do-
kázali si prosadit, Ïe je‰tû
v rámci svûtové v˘stavy byl
(i kdyÏ zatím jen provizornû)
ze strany FCI uznán jejich goń-
czy polski ãili polsk˘ honiã jako
páté národní plemeno, coÏ
bylo poslední den slavnostnû
vyhlá‰eno. Ale o tom se blíÏe
doãtete v samostatném ãlánku
na stranû 34. Lea Smrãková
Pokraãování pfií‰tû
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Prezentace ogarÛ
majiteli v polsk˘ch
národních krojích

Ogar
polsk˘

Polsk˘
ovãák
níÏinn˘

PodhalaÀsk˘
pasteveck˘ pes
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