
ov se stopafii, specializo-
van˘mi honiãi, ktefií se
pfiednostnû fiídí pachem

sledované zvûfie - sv˘m nosem,
je v polské literatufie zmiÀo-
ván jiÏ na poãátku 13. století.
Polsko bylo vÏdy zemí hlubo-
k˘ch lesÛ pln˘ch velké zvûfie,
kde byli honiãi skvûl˘mi po-

mocníky lovcÛ. Jak dokládají
kroniky 14. století, lov s honi-
ãi – brak˘fii a barváfii – byl oblí-
ben pfiedev‰ím polskou ‰lech-
tou a v dobû panování
JagelloncÛ byli cenûn˘m, do-
slova královsk˘m darem. První
literární zmínky o polském
honiãi, „ogaru“, obsahují po-

jednání Mikolaje Reje z Nag-
lowic Îivot ãlovûka poctivého
z roku 1568 a báseÀ Tomasze
Bielawskiego Myslivec z roku
1595. Z roku 1608 pochází
první polsk˘ traktát o lovu
a myslivosti O psach gończych
i my‰listwie z nimi hrabûtû
Jana Ostroroga vydan˘ o deset
let pozdûji s podtitulem Mysli-
vost s ogary, tedy s honiãi. Do
18. století byl ogar v Polsku
velmi oblíben˘, následné his-
torické události,  úpadek pol-
ské ‰lechty a nekontrolované
kfiíÏení s dováÏen˘mi honiãi,
vedl takfika k jeho zániku. 
Poláci potvrzují, Ïe obû ple-
mena polsk˘ch honiãÛ (goń-
czych), tedy ogar (FCI ã. 52)
i gończy (FCI ã. 354), jsou od-
vozena obdobnû jako mnoho
dal‰ích evropsk˘ch honiãÛ od
psÛ sv. Huberta, pfiiãemÏ do
Polska se dostávali pfiímo
z Francie, z Itálie, ale nûktefií
také z V̆ chodu. 
V 17. století uÏ byly v Polsku
dva odli‰né typy, dvû variety
honiãÛ. V Polsku se na rozdíl
od západní Evropy neprovozo-
val parforsní hon, a tak místní
honiãi zÛstávali u typu práce,
kter˘ jinde zastávali brak˘fii
a barváfii; vyÏadoval se od nich
dobr˘ nos, vytrvalost na stopû
a zvuãn˘ hlas. Detailnûj‰í popis
„polského brak˘fie“ ale pochází
aÏ ze století 19., kdy o nûm pí‰e
Jan Szytier (Poradnik Mys-
liwych) jako o plemeni polské-
ho honiãe – stopafie. V roce
1821 pak W. Kozlowski v ãaso-
pise Sylwan podává popis
a ilustrace obou typÛ: tûÏ‰ího
polského „brak˘fie”, a konsti-
tuãnû lehãího honiãe, stopafie.
Nejpodrobnûj‰í popis, kter˘
byl pouÏíván jako první stan-
dard, uvefiejnil Ignacy Boga-
tynski (Nauka Lowiectwa, 1823
– 25). V období po první svûto-
vé válce lov s tûmito honiãi
pokraãoval, zvlá‰tû ve v˘chod-
ních oblastech Polska,  Po dru-
hé svûtové válce v‰ak byla situ-
ace v chovu kritická. V 50.
letech se do chovu polského
honiãe v˘znamnû zapojili plu-
kovník Piotr Kartawik a kyno-
log Jozef Pawlusiewicz. První
choval ve své chovatelské sta-
nici Z Kresów psy vût‰í a tûÏ‰í,

dováÏené z Vilenska na v˘cho-
dû Polska u hranic s Litvou,
druh˘ lehãí, pocházející hlavnû
z Beskyd a Podkarpatska, ve
zbarvení black and tan, zvan˘
také „ãernohlávek“ (czarno-
glówka). V 60. letech minulého
století byly oba typy zapsány
do plemenné knihy jako ogar
polski, polsk˘ honiã. Jeho stan-
dard vypracoval v roce 1964
Jerzy Dylewski; roku 1966 byl
zaregistrován i FCI (Polish
Hound). 
Uznan˘m plemenem se v pod-
statû stali psi typu chovaného
plk. Kartawikem. 
Pawlusiewiczbyl autorem prv-
ního oficiálního standardu
brak˘fie vydaného v roce 1983;
díky nûmu také Polsk˘ kyno-
logick˘ svaz, Związek Kyno-
logiczny w Polsce, umoÏnil zá-
pisy psÛ „jeho“ typu pod
jménem polsk˘ brak˘fi, gończy
polsky (Polish Scenthount),
a tím je prakticky uznal. Jako
první byl zapsán odchov cho-
vatelské stanice Z Gorczań-
skiego siona. FCI tuto varietu
polského honiãe zaregistrova-
la v roce 2006 jako samostatné
plemeno - Polish Hunting
Dog, doslova: polsk˘ loveck˘
pes. Jak je patrné, obû plemena
by se spí‰e mûla jmenovat pol-
sk˘ honiã (slovo ogar nemá
v˘znam ãeského v˘razu ohafi)
a b˘t odli‰ena podle nûkteré
z morfologick˘ch odli‰ností.
Takto nám nezbyde neÏ za-
chovat ãeské pojmenování
ogara – polsk˘ honiã a pro
novû uznané plemeno pouÏí-
vat napfiíklad v˘znamovû nej-
bliÏ‰í oznaãení brak˘fi; pfiebí-
rat polská jména ogar a zvlá‰tû
pro nás obtíÏnû vyslovitelné
gończy by bylo stejné jako
naz˘vat jiná polská plemena
ovãarek nebo chart. 

Michal Císafiovsk˘
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Ogar a gończy
– dvojjediný polský honič
Polsko, jak informoval Svût psÛ v posledním
ãísle, „získalo“ druhého honiãe, goƒƒczyho. 
Je to sice ováãek na seznamu plemen FCI, 
ale není to Ïádné novû vzniklé nebo objevené
plemeno ve skupinû honiãÛ. Právû naopak.
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