
bvykle, a také v platném standar-
du FCI, se uvádí, Ïe pfiedkové ma-
ìarského chrta se dostali do

Velké uherské níÏiny s pfiedky MaìarÛ.
Tûmi byly koãovné pastevecké kmeny
ugrofinského pÛvodu, které pÛvodnû síd-
lily pfii stfiedním a dolním toku Kamy.
V polovinû 9. století byly odtud vytlaãeny
turkick˘mi Peãenûgy pfies ãernomofiské
stepi do jiÏního Zakarpatska a koncem
téhoÏ století se uÏ vyskytovaly ve Velké
uherské níÏinû. Své chrty, ktefií byli - jak
dokazují diakritické znaky stavby jejich
tûla - potomky varjaÏsk˘ch chrtÛ, získali

ve v˘chodoevropsk˘ch stepích. VarjaÏsk˘
chrt byl chrt ‰védsk˘ch NormanÛ
(VikingÛ) neboli VarjagÛ. Nebyl pleme-
nem podle dne‰ních zootechnick˘ch
mûfiítek. Vyvinul se ve Skandinávii z chr-
tÛ, ktefií sem pfii‰li s germánsk˘mi pfiedky
NormanÛ ze západní Evropy. Byli to blíz-
cí pfiíbuzní keltského chrta, ktefií
v dÛsledku reproduktivní izolace podmí-
nûné geograficky vytvofiili svébytné pfií-
rodní plemeno – varjaÏského chrta. Ze
Skandinávie se chrti dostávali do nitra
v˘chodní Evropy s Varjagy pfii jejich do-
byvaãn˘ch v˘pravách a v zemûpisn˘ch

podmínkách v˘chodoevropsk˘ch níÏin,
velmi pfiíhodn˘ch pro jejich lovecké up-
latnûní, se znaãnû roz‰ífiili. Vytvofiili tu
v˘chozí, v hlavním znacích stavby tûla
jednotnou, souãasnû v‰ak velmi promûn-
livou, a tudíÏ pfiizpÛsobivou populaci,
z níÏ v rÛzn˘ch oblastech areálu roz‰ífie-
ní vznikaly místní variety odli‰né od
jin˘ch podobn˘ch lokálních variet i od
pfiíslu‰níkÛ v˘chozí populace. Z nûkte-
r˘ch se pak v prÛbûhu doby vyvinula
nová svébytná pfiírodní plemena chrtÛ. 
Tak se varjaÏ‰tí chrti stali pfiedky pravdû-
podobnû jiÏ vymfielého kuronského (balt-
ského) chrta, pÛvodnû rovnûÏ vymfielého,
ale v druhé polovinû 20. stol. rekonstruo-
vaného polského chrta a zatím meziná-
rodnû neuznaného ukrajinského (ruské-
ho krátkosrstého) chrta (chortaja borzaja,
chortaj). Dali vzniknout i jednomu
z pfiedkÛ ruského chrta – barzoje a také
jednomu z pfiedkÛ maìarského chrta.
Chrti ugrofinsk˘ch pastevcÛ dobytka byli
podobní polskému a ukrajinskému chr-
tovi a jejich majitelé je pouÏívali ke ‰tva-
nicím na vlky a jiná zvífiata jak ve v˘cho-
doevropsk˘ch stepích, tak pozdûji na
pÛdû dne‰ního Maìarska.
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Maìarsk˘ chrt (magyar agár) vznikl na dne‰ním
maìarském území a Mezinárodní kynologická federace
(FCI) uznává Maìarsko za zemi jeho pÛvodu. Jako kulturní
plemeno je zde skuteãnû pÛvodní (autochtonní), v˘vojovû
je v‰ak produktem kfiíÏení rÛzn˘ch chrtÛ okcidentálního
i orientálního pÛvodu, ktefií odtud nepocházejí.
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Podle jiného názoru byli pfiedky maìar-
ského chrta potomci chrtÛ mediteránní-
ho typu z Apeninského poloostrova, kte-
fií se na sever, do Podunajské níÏiny, jeÏ
náleÏela za dob fií‰e fiímské k ilyrsko-kelt-
sk˘m provinciím Pannonia superior
a Pannonia inferior, dostali s Kelty
a s fiímsk˘mi legiemi. SlouÏili k obstará-
vání ãásti masité potravy lovem, ale také,
a nûkdy moÏná pfiedev‰ím, k lovu pro
zábavu. Dokládají to umûlecká vyobraze-
ní z doby fiímské znázorÀující ‰tvanice
konané na území dne‰ního Maìarska.
V pfieváÏnû hornaté Itálii praví chrti pfií-
li‰ pfiíleÏitostí k uplatnûní pro nû nejty-
piãtûj‰ímu, ‰tvanicím, nenacházeli, ale
vyskytovali se tu. PouÏívali se k lovu krá-
líkÛ, podobnû jako v západním Stfie-
domofií primitivní chrtovití králiãí psi
(ibizsk˘, galicijsk˘, andalusk˘, portugal-
sk˘, kanársk˘). Do souãasnosti se tak
zachovali v geograficky izolovan˘ch
enklávách, na pfiilehl˘ch ostrovech,
Sicílii (sicilisk˘ chrt, cirneco dell Etna)
a Maltû (faraonsk˘ pes dfiíve zvan˘ malt-
sk˘ chrt). Pouze na severu Apeninského
poloostrova, v Pádské níÏinû a v blízké
Podunajské níÏinû v Pannonii, se mohli
chrti díky rovinat˘m terénÛm uplatnit
zpÛsobem sobû nejvlastnûj‰ím. 
V severních provinciích fií‰e fiímské se
také mediteránní chrti pfiizpÛsobili
chladnûj‰ímu klimatu a v prÛbûhu doby
dali vzniknout svébytné formû chrtÛ
severského typu, vykazující typické pfií-
znaky adaptace na chladnûj‰í podnebí.
Srst byla hustá, hrub‰í a zejména ve stu-
deném roãním období del‰í, s bohatou
podsadou, u‰ní boltce byly vzad sloÏené.
Zmen‰ila se tak jejich plocha, coÏ v˘-
znamnû napomohlo k minimalizaci te-
peln˘ch ztrát. Potomci chrtÛ mediterán-
ního typu se postupem doby roz‰ífiili
mezi místním obyvatelstvem a splynuli
s keltsk˘mi chrty roz‰ífien˘mi po vût‰í
ãásti západní Evropy a na Britsk˘ch ost-
rovech. Keltsk˘ chrt se tedy stal nejen
pfiedkem grejhaunda, vipeta, skotského
jeleního psa a irského vlkodava, ale také
vymfielého fríského chrta, ‰panûlského
chrta, italského chrtíka, a jedním z pfied-
kÛ maìarského chrta. 
Velká maìarská níÏina byla v dobû pfií-
chodu MaìarÛ obydlena pasteveck˘mi
kmeny, které pfiíchozí ugrofinské obyva-
telstvo pomûrnû záhy asimilovalo. V rám-
ci této asimilace docházelo ke kfiíÏení
potomkÛ varjaÏsk˘ch chrtÛ, tj. chrtÛ no-
mádsk˘ch pfiedkÛ MaìarÛ z v˘chodní Ev-
ropy, s keltsk˘mi chrty. Smí‰ením obou
v˘vojovû spfiíznûn˘ch, blízce v‰ak nepfií-
buzn˘ch forem chrtÛ okcidentálního ty-
pu, vznikl základ budoucího maìarského

chrta. Tomu poskytovala zdej‰í pusta ide-
ální podmínky k loveckému uplatnûní,
takÏe se v relativnû krátké dobû znaãnû
roz‰ífiil. Z hlediska lovcÛ bylo velmi v˘-
hodné, Ïe jako produkt kfiíÏení vynikal
díky efektu heteróze mimofiádnou v˘kon-
ností a Ïivotaschopností, rychlostí, silou,
odolností a vytrvalostí. PouÏíval se k lovu
rÛzné zvûfie, velmi ãasto velké, a také vlkÛ.

Vznik kulturního plemene
Na maìarském území byli pfiedkové dne‰-
ního maìarského chrta oblíbeni a cho-
váni ve znaãném poãtu, neboÈ zvûfie bylo
dost a pfiíleÏitostí k lovu také. Rozli‰ovali
se jednak chrti selského obyvatelstva, jed-
nak chrti ‰lechty. „Sel‰tí“ chrti byli pouÏí-
váni k lovu srnãí a jelení zvûfie, ale také ke
‰tvanicím na li‰ky a vlky. Jejich majitelé se
v‰ak o nû jinak pfiíli‰ nestarali, psi si
dokonce museli vût‰inou sami obstarávat
potravu lovem. âasto se také kfiíÏili s jin˘-
mi psy, vût‰inou ovãáck˘mi a pasteveck˘-
mi, a vytváfieli poãetné populace kfiíÏencÛ,
ktefií byli urãitou obdobou britsk˘ch lur-
cherÛ. Psi ze ‰lechtick˘ch chovÛ b˘vali
v té dobû ménû poãetní, ale relativnû ãis-
tokrevní, a pouÏívali se rovnûÏ ke ‰tvani-
cím, spí‰e v‰ak pro zábavu.
V 16. aÏ 17. stol. se s Turky dostali na úze-
mí Maìarska chrti oznaãovaní jako tazy.
Byli to tureãtí chrti blízce spfiíznûní
s kurdsk˘mi chrty (nûkdy pokládaní pou-
ze za populace kurdsk˘ch chrtÛ Ïijící na
území Turecka), pfiíbuzn˘mi ruského chr-
ta – barzoje a krátkosrstého jihoruského
stepního chrta zvaného také bíl˘ tazy
(juÏnorusskaja stûpnaja borzaja), kter˘ je
pozÛstatkem chrtÛ orientálního pÛvodu
na ruském území. Tureãtí chrti se hro-
madnû kfiíÏili s maìarsk˘mi chrty ‰lechty
i selského obyvatelstva. Jako dÛkaz tûch-
to kfiíÏení b˘vá uvádûn v˘skyt ãerno-tfiís-
lového zbarvení u maìarského chrta.
Pokládá se za dûdictví po tureck˘ch chr-
tech, je ov‰em podle dnes platného stan-
dardu neÏádoucí. Toto zbarvení není sice
pfiíli‰ ãasté, ale vyskytuje se tu a tam také
u ruského chrta - barzoje, v jehoÏ Ïilách
rovnûÏ koluje urãit˘ podíl krve tazyho.

U vût‰iny chrtÛ orientálního pÛvodu b˘-
vá naproti tomu v˘raznû ãastûj‰í.
Dûdictvím po tureck˘ch chrtech má b˘t
i pomûrnû velk˘, tûÏk˘ a hlavnû silnûj‰í
u‰ní boltec maìarského chrta. Není
ov‰em zavû‰en˘ jako u chrtÛ orientálního
pÛvodu, k nimÏ tureck˘ chrt náleÏí, ale
dozadu sloÏen˘, jak je obvyklé u okciden-
tálních chrtÛ severského typu. V 19. stole-
tí, kdy se zaãínalo v Maìarsku s organizo-
van˘m chovem chrtÛ, musel b˘t jejich
exteriér po kfiíÏení s ovãáck˘mi a paste-
veck˘mi psy a s tureck˘mi chrty znaãnû
nejednotn˘, i pokud jde o tvar a nesení
u‰ního boltce. Tou dobou dováÏela ma-
ìarská ‰lechta z Velké Británie ve velkém
mnoÏství jezdecké konû a chrty – grej-
haundy. Ti se pfiedev‰ím kfiíÏili s místními
chrty, aby se zlep‰ila jejich rychlost, sami
se v‰ak lovecky pfiíli‰ neuplatÀovali, neboÈ
se nedokázali v krátké dobû dokonale pfii-
zpÛsobit podmínkám maìarské pusty.
KfiíÏení dosti v˘raznû ovlivnila zevnûj‰ek
maìarského chrta, a pokud jde o u‰ní bol-
tec, posílila dûdictví po keltsk˘ch chrtech
a potomcích varjaÏsk˘ch chrtÛ v chovatel-
sky neupevnûn˘ch produktech místního
chovu. Proto je u‰ní boltec dne‰ního
maìarského chrta sice velk˘ a siln˘, ale
dozadu sloÏen˘ jako u v‰ech okcidentál-
ních chrtÛ severského typu.
Maìar‰tí chrti ze ‰lechtick˘ch chovÛ byli
v prÛmûru vût‰í neÏ chrti maìarsk˘ch
sedlákÛ kfiíÏení z valné vût‰iny s ovãáck˘-
mi a pasteveck˘mi psy, ale i oni byli pro-
duktem kfiíÏení a to s grejhaundy. Proto
naráÏely pováleãné snahy o regeneraci
pÛvodního maìarského chrta na mimo-
fiádné obtíÏe. Plemeno muselo b˘t rekon-
struováno z populací kfiíÏencÛ, neboÈ
k dispozici nebyli prakticky Ïádní skuteã-
nû ãistokrevní jedinci. Podle nûkter˘ch
zpráv byl maìarsk˘ klub chovatelÛ chrtÛ
zaloÏen roku 1836, podle jin˘ch to bylo aÏ
v roce 1842. Od této události se datuje
organizovan˘ chov maìarského chrta.
Mezinárodnû FCI uznala plemeno roku
1966, ale je‰tû v té dobû a v nûkolika ná-
sledujících desetiletích hovofiili tehdej‰í
vedoucí pfiedstavitelé maìarské kynologie
otevfienû o problémech s jeho exteriérem.

Komentáfi ke standardu
Maìarskému chrtovi náleÏí standard FCI
ãíslo 240 z roku 2000. Uvádí, Ïe jde
o pÛvodnû loveckého psa uÏívaného ke
‰tvanicím, ale vynikajícího také dobr˘m
ãichem. Dnes se s ním uÏ neloví, pouÏívá
se k dostihÛm na dráze i v terénu, pfii-
ãemÏ nejúspû‰nûj‰í je na del‰ích distan-
cích. Pfii bûzích na vytrvaleck˘ch tratích je
tento vynikající bûÏec rychlej‰í neÏ grej-
haund. V̆ born˘ je také pfii coursingu a pfii
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pfiekáÏkov˘ch bûzích, neboÈ je vynikající
skokan. Kromû toho je – na chrta aÏ neãe-
kanû - znamenit˘m obranáfiem a dokonce
i ostraÏitû hlídá, coÏ je dûdictví po ovãác-
k˘ch a pasteveck˘ch psech. Vyniká mimo-
fiádnou bdûlostí, nesmí ale b˘t nikdy ani
agresivní, ani kousav˘. Také nesmí proje-
vovat bázlivost, ta se hodnotí jako váÏná
vada. Je vytrval˘, rychl˘ a odoln˘. Po-
vahovû je rozumn˘, inteligentní, vûrn˘,
ponûkud odtaÏit˘, nikoli v‰ak plach˘. 
Celkov˘ zjev svûdãí o mimofiádné síle.
Pfies silnou kostru a mohutnû vyvinutou
svalovinu musí b˘t stavba tûla elegantní.
Maìarsk˘ chrt má b˘t pomûrnû dlouho-
noh˘, ale délka tûla musí b˘t ponûkud
vût‰í neÏ kohoutková v˘‰ka. Ta ãiní v ide-
álním pfiípadû u psÛ 65 aÏ 70 cm, u fen 62
aÏ 67 cm. Sama o sobû v‰ak není nejdÛle-
Ïitûj‰í, rozhodující je celková souladnost
a vyváÏenost stavby tûla.
Hlava má b˘t pfii pohledu shora i ze stra-
ny klínovitého tvaru. Jin˘ neÏ uveden˘
tvar hlavy je pokládán za atypick˘ a hod-
notí se jako vyluãující vada.  Nos by mûl
b˘t pomûrnû velk˘, plnû pigmentovan˘,
s velk˘mi ‰irok˘mi nozdrami.  âelisti
musejí b˘t mohutné, silné. PoÏadují se
dobfie vyvinuté silné zuby s nÛÏkov˘m
skusem. Za vadu se nepokládá chybûní
dvou prvních premolárÛ a tfietích molá-
rÛ, ale chybûní jednoho nebo více fiezákÛ,
‰piãákÛ a druh˘ch aÏ ãtvrt˘ch premolárÛ
se hodnotí jako váÏná vada. Líce mají b˘t
velmi dobfie osvalené, takÏe na rozdíl od
grejhaunda vystupují, ãímÏ hlavu v moz-
kovnû roz‰ifiují. Oãi jsou stfiednû velké,
tmavû zbarvené, ani zapadlé, ani vypoule-

né, jejich v˘raz má b˘t pozorn˘, ponûkud
chladn˘, inteligentní. U‰ní boltce mají
b˘t pomûrnû dosti velké, zfietelnû silné,
pohyblivé, nasazené ve stfiední v˘‰ce, tj.
ani pfiíli‰ nízko, ani pfiíli‰ vysoko, tvaru
písmene „V“, dozadu sloÏené. Pfiikládají
se ke svrchní stranû krku. Îádoucí je, aby
byly spí‰e tûÏ‰í neÏ lehãí. Pfii vzru‰ení se
vztyãují, nesmûjí v‰ak b˘t vztyãené dlou-
ho, mûly by se co nejdfiíve zase sloÏit
vzad. Pokud jsou vztyãené v klidu, jde
o vadu.
Krk má b˘t stfiednû dlouh˘, such˘, svalna-
t˘, bez laloku. Pfies v‰echnu sílu musí b˘t
elegantní. Plynule pfiechází do plecí. Trup
je svalnat˘, protáhl˘, pevn˘. Kohoutek by
mûl b˘t dobfie patrn˘, osvalen˘, dlouh˘.

Hfibet má b˘t ‰irok˘, rovn˘, pevn˘, ale
pruÏn˘, velmi dobfie osvalen˘. Bedra
musejí b˘t pomûrnû ‰iroká. Jsou buì rov-
ná, nebo ãastûji mírnû vyklenutá, vÏdy
mohutnû osvalená. Záì se poÏaduje ‰iro-
ká, lehce svaÏitá, velice svalnatá. Pfiíli‰
srázná záì je hodnocena jako vada.
Hrudník musí b˘t hlubok˘, dobfie klenut˘.
Îebra mají b˘t náleÏitû klenutá a musejí
zasahovat daleko dozadu. Bfiicho je mírnû
vtaÏené. Ocas musí b˘t stfiednû vysoko
nasazen˘, siln˘, u kofiene tlust˘. Smûrem
ke konci se mírnû zuÏuje a je lehce za-
hnut˘. Dosahuje k hlezenním kloubÛm.
V klidu je nesen svisle dolÛ zavû‰en˘,
v afektu a v pohybu mÛÏe b˘t nesen v˘‰e,
ne v‰ak nad úrovní horní linie tûla.
Hrudní konãetiny musejí b˘t silné, ‰la-
chovité, mocnû, ale su‰e osvalené, pev-
n˘ch kostí, jak pfii pohledu zepfiedu, tak
ze strany rovné a rovnobûÏné. Lopatky
mají b˘t dlouhé, mírnû ‰ikmo uloÏené,
osvalené a pohyblivé.   Pánevní konãeti-
ny mají b˘t silné, pfiimûfienû, nikoli v‰ak
pfiehnanû zaúhlené, mocnû osvalené, sil-
n˘ch a pevn˘ch kostí. Pohyb by mûl b˘t
nejen rychl˘, ale také pln˘ síly, pruÏnosti
a elegance. Má b˘t prostorn˘, coÏ zna-
mená, Ïe krok musí b˘t dostateãnû dlou-
h˘. Pozoruhodná je vytrvalost maìarské-
ho chrta. VydrÏí rovnomûrnû klusat
nûkolik kilometrÛ. Jeho cval se podobá
koÀskému, stejnû jako velmi rychl˘ klus.
Hfibet se v‰ak pfii rychlém pohybu proh˘-
bá více neÏ u konû. Obdivuhodná je
schopnost maìarského chrta dostat se
po pfiípadném „kotrmelci“ v plné rychlos-
ti ihned „na nohy“ a také do tempa.
Maximální rychlostí kolem 60 km/h je
schopen bûÏet v rovinatém terénu a na
vhodném podkladu ãtyfii minuty i déle.
Jako loveck˘ pes vynikal tím, Ïe i po
nejdel‰í ‰tvanici mûl vÏdy dostatek síly na
strÏení a zadávení zvûfie a to i velké. Bûhá
s neuvûfiiteln˘m nasazením aÏ do úplné-
ho vyãerpání, takÏe mu, zvlá‰tû pfii vyso-
ké vlhkosti a teplotû vzduchu nebo je-li
v pfiíli‰ dobré v˘Ïivové kondici, hrozí
nebezpeãí infarktu myokardu. 
KÛÏe má b˘t pomûrnû silná, ãímÏ se
maìarsk˘ chrt li‰í od grejhaunda, kter˘
má kÛÏi velmi tenkou. Na celém tûle tûs-
nû pfiiléhá ke kosterní svalovinû a podko-
Ïí, nikde není ani volná, ani netvofií lalo-
ky. Srst je krátká, hustá, tvrdá, hladce
pfiilehlá, nikdy tak jemná jako u grej-
haunda. Podsada b˘vá v zimû vyslovenû
bohatá, hustá. Vadné je pfiíli‰ dlouhé
osrstûní zádû a ocasu. V‰echny barvy srs-
ti a kombinace barev vyskytující se u chr-
tÛ s v˘jimkou modré, modro-bílé, hnûdé,
vlko‰edé, ãerno-tfiíslové a trikolorní jsou
standardní. Ivan Stuchl˘
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