
ûmeãtí a belgiãtí ovãáci vût‰inové
populaci ãasto spl˘vají do spoleã-
ného, blíÏe nespecifikovaného li-

dového oznaãení „vlãák“. Mnozí ani netu-
‰í, Ïe se v tûchto pfiípadech jedná o dvû
samostatná plemena, která sice mají
spoleãné evropské pfiedky a v minulosti
byla pouÏívána ke stejnému úãelu, totiÏ
k práci u stád, ale k jejichÏ v˘raznému

rozrÛznûní do‰lo uÏ koncem 19. století. 

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Vût‰ina evropsk˘ch ovãákÛ má dodnes
nûkteré shodné exteriérové rysy: vût‰í
stfiední velikost, vût‰inou vztyãené u‰i
a pfiedev‰ím neosrstûnou ãenichovou
partii, jeÏ je nejv˘raznûji odli‰uje od ovãá-
kÛ asijského pÛvodu. Belgick˘ a nûmeck˘

ovãák mají velikost prakticky totoÏnou,
oba mají del‰í suchou hlavu, vysoko
nasazené vzpfiímené u‰i a ocas nesen˘
v mírném oblouku smûrem vzhÛru. Ma-
linois, krátkosrstá varieta belgického
ovãáka, a standardní nûmeck˘ ovãák, mají
navíc i podobn˘ charakter srsti: je krátká,
hustá, s huÀatou podsadou. O nûco del‰í
jen na ocasu, na kalhotách a límci. 
I co se t˘ãe charakteru, vykazují oba typy
ovãákÛ mnoho shodn˘ch rysÛ: jsou tem-
peramentní, bystfií, inteligentní, ostraÏití,
mívají velkou chuÈ do práce, ochotnû
spolupracují s ãlovûkem, a proto se velmi
dobfie se cviãí. Patfií k nejv‰estrannûj‰ím
pracovním psÛm vÛbec, oba jsou vyuÏí-
váni ozbrojen˘mi sloÏkami a v podstatû
jako jediní si jsou schopni navzájem kon-
kurovat i na nejvy‰‰ích soutûÏích ve spor-
tovní kynologii (t˘ká se variety malinois).
Úspû‰nû pÛsobí také v mnoha dal‰ích
kynologick˘ch sportech. Oba jsou skvûl˘-
mi hlídaãi, v˘born˘mi obranáfii, mají vyni-
kající ãich. Neobejdou se bez nûjakého

58 SVùT PSÒ 3/07

PLEMENA PSÒ 

Jak je poznat

Kdo je kdo
Poãet psích plemen se blíÏí ãtyfiem stovkám. A to je‰tû
hovofiíme jen o tûch mezinárodnû uznan˘ch. Mnohá se 
od sebe li‰í tak v˘raznû, Ïe s jejich rozli‰ováním nemají
milovníci psÛ vÛbec Ïádn˘ problém. Potom jsou tu 
ov‰em taková, která b˘vají laiky s oblibou zamûÀována. 
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zamûstnání a je vhodné s nimi docházet
na kynologické cviãi‰tû. 

âÍM SE LI·Í
Nejnápadnûji urãitû typem srsti: zatímco
u nûmeckého ovãáka je za Ïádoucí poklá-
dána pouze srst krátká (i kdyÏ standard
uvádí hned tfii typy srsti), belgick˘ ovãák
existuje ve varietû krátko, dlouho i drsno-
srsté. Obû plemena se li‰í také v barvách. 
ProtoÏe zámûna mezi dlouhosrst˘m
a drsnosrst˘m belgick˘m ovãákem a stan-
dardním nûmeck˘m ovãákem není prav-
dûpodobná, zamûfiíme se ve v˘ãtu dal‰ích
odli‰ností na porovnávání NO s krátko-
srst˘m malinoisem.
NO mÛÏe existovat v barvách ãerné s pra-
videln˘mi hnûd˘mi, Ïlut˘mi aÏ svûtle
‰ed˘mi skvrnami (ãasto s tmav˘m sed-
lem) , dále mÛÏe b˘t také vlko‰ed˘ i celo-
ãern˘, i kdyÏ toto zbarvení není na v˘sta-
vách preferováno. Malinois je bledû
rezav˘ s ãern˘mi koneãky chlupÛ a ãer-
nou maskou. 

Hlava NO je klínovitého tvaru, prÛmûrnû
‰iroká mezi u‰ima, lebka a tlama jsou pfii-
bliÏnû stejnû dlouhé. U‰i má má stfiednû
velké, dole ‰iroké a vybíhající do ‰piãky.
Malinois má dlouhou, jemnû modelova-
nou zuÏující se hlavu, ãenich mÛÏe b˘t
o nûco del‰í neÏ lebka. U‰i má men‰í,
trojúhelníkové. 
Tûlo NO má b˘t obdélníkov˘ formát, sil-
n˘ krk a dlouhou svaÏitou záì. Malinois
má mít ãtvercov˘ formát (jen feny smûjí
b˘t o nûco del‰í). Hfibet má rovn˘, jeho
záì se svaÏuje jen velmi mírnû. Krk je del-

‰í a ‰íje mírnû klenutá. I kdyÏ standard
ani u jednoho z plemen neuvádí hmot-
nost, NO b˘vají tûÏ‰í neÏ malinoisové. 
Oba se li‰í i povahovû. Malinois b˘vá
oproti vyrovnanûj‰ímu, klidnûj‰ímu NO
temperamentnûj‰í, rychlej‰í a nûkdy i
nervnûj‰í. Z toho dÛvodu není ideálním
rodinn˘m psem k dûtem (k tomuto úãelu
se lépe hodí ostatní variety belgick˘ch
ovãákÛ). Jeho v˘cvik je proto nároãnûj‰í
(i kdyÏ v˘sledek mÛÏe b˘t srovnateln˘
nebo dokonce lep‰í), a tudíÏ vhodnûj‰í
pro zku‰enûj‰í kynology. Lea Smrãková
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