
iná z tûchto plemen jsou naopak
známá jen velmi málo, anebo jsou
témûfi zcela neznámá, ale i ona se

urãitû dfiíve ãi pozdûji zaãnou objevovat
na v˘stavách, a proto bude vhodné se
s nimi seznámit. Pfiípadn˘m zájemcÛm
o nû by pfiitom nemûlo jít jen o vzhled,
ale také, a vlastnû pfiedev‰ím, o povahu,
a právû proto je tfieba jí vûnovat náleÏi-
tou pozornost. 

JMÉNO 
âesky by se toto plemeno mohlo také
naz˘vat, s ohledem na své pÛvodní hlav-
ní praktické uplatnûní, azorsk˘ skotáck˘
nebo také azorsk˘ honáck˘ pes. „Skotáck˘
pes“ je dnes jiÏ málo znám˘ a je‰tû ménû
uÏívan˘, ale velmi v˘stiÏn˘ termín pro
psy, ktefií v minulosti pomáhali na pastvû
v ovládání stád hovûzího dobytka past˘-
fiÛm skotu neboli skotákÛm. Tito psi byli
obdobou ovãáck˘ch psÛ, byli specialisty
na pasení skotu a pouÏívali se také nûkdy
k jeho hnaní na velké vzdálenosti. V por-
tugal‰tinû zní oficiální pojmenování ple-
mene cao de fila de Sao Miguel, nûkdy se
uÏívá také zkrácená verze fila de Sao
Miguel (doslovnû pfieloÏeno „svatomi-
chalská doga“), anebo název cao das va-
cas (v pfiekladu „skotáck˘ pes“).

PÒVOD
Pochází z ostrova Sao Miguel, nejvût‰ího
z Azorsk˘ch ostrovÛ ve stfiedním At-
lantiku, 1450 km západnû od Portugalska.
Azorské ostrovy nav‰tívili jiÏ Kartaginci,
ktefií v 9. aÏ 7. stol. pfi. n. l. ovládali námofi-
ní obchod ve Stfiedomofií a bliÏ‰ích
i vzdálenûj‰ích konãinách k nûmu pfiilé-
hajících. Souostroví znali i antiãtí autofii,
pozdûji pfiistáli u jeho bfiehÛ Arabové
a Normani, ale obydleno ve starovûku
nebylo, nejspí‰ pro relativní odlehlost
a ãast˘ tektonick˘ neklid. Osídlili je tepr-
ve Portugalci, ktefií je znovuobjevili roku
1432. S nimi se na nû dostali i pasteveãtí
psi, blízcí pfiíbuzní pasteveck˘ch plemen
z Pyrenejského polostrova. Souostroví
má pfiíznivé subtropické oceánské pod-
nebí, ale i kdyÏ je sopeãného pÛvodu,
úrodné pÛdy na nûm není mnoho, proto-
Ïe terén je hornat˘. Jsou tu v‰ak pfiíhod-
né podmínky pro chov dobytka a se sko-
tem dovezen˘m z Portugalska sem pfii‰li
i psi pracující u stád. 
Azorská doga je typick˘m pfiíkladem ple-
mene vzniklého reproduktivní izolací,
která mûla geografické pfiíãiny. Na ostro-
vy se pÛvodnû dostali pfiíslu‰níci v˘chozí,
málo diferencované a dostateãnû variabil-
ní populace pasteveck˘ch psÛ dogovité-
ho pÛvodu z Pyrenejského poloostrova,
z nichÏ se postupem doby v ãlenitém hor- V 
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Azorská doga
Nûkterá z plemen uznan˘ch v posledních létech
prozatímnû Mezinárodní kynologickou federací
(FCI), napfiíklad australsk˘ ovãák nebo bíl˘ ‰v˘carsk˘
ovãák, jsou u nás dobfie známá a objevují se
pravidelnû nebo aspoÀ pfiíleÏitostnû na v˘stavách. 

Exteriér azorské
dogy v˘znamnû
ovlivÀuje
jedineãn˘ zpÛsob
tradiãního
kupírování u‰ních
boltcÛ (u nás je
kupírování u‰í
u psÛ  ze zákona
zakázáno)

J
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natém terénu dne‰ního Portugalska
a v Pyrenejích vyvinula zdej‰í pastevecká
plemena, napfiíklad castrolaboreirsk˘
pasteveck˘ pes (cao de Castro Laboreiro),
krátkosrst˘ estrelsk˘ pasteveck˘ pes (cao
da Serra da Estrella) a ‰panûlsk˘ mastin,
a na ostrovû Sao Miguel bezprostfiední
pfiedkové dne‰ní azorské dogy.
Stavba tûla tohoto plemene svûdãí jedno-
znaãnû o pfiíslu‰nosti k dogovit˘m psÛm
níÏinného typu a pfiipomíná ponûkud
ménû u‰lechtilého nûmeckého boxera.
Hlava je ov‰em jiná, chybí v˘razné zkrá-
cení lebeãní báze a zejména horní ãelisti.
Exteriér azorské dogy ovlivÀuje v˘znam-
nû jedineãn˘ zpÛsob tradiãního kupíro-
vání u‰ních boltcÛ (pokud není zákonem
na ochranu zvífiat zakázáno).  Ty jsou nor-

málnû zavû‰ené, ale krátívají se zastfiiÏe-
ním do oblouku. Tím se u základny
pomûrnû ‰iroké u‰ní boltce v˘raznû zkra-
cují, takÏe jsou potom vztyãené. Plemeno
tak získává velmi zvlá‰tní vzhled, na prv-
ní pohled ponûkud pfiipomíná volnû Ïijí-
cí africkou psovitou ‰elmu psa hyenové-
ho (Lycaon pictus), anebo spí‰ (protoÏe
u‰ní boltce jsou vût‰inou relativnû malé)
hyenu skvrnitou (Crocuta crocuta),
a pÛsobí dojmem vyslovenû v˘straÏn˘m,
odstra‰ujícím aÏ nebezpeãn˘m.
Krácení u‰ních boltcÛ a ocasÛ nebylo
podmínûno praktick˘m uplatnûním ple-
mene u stád pasoucího se dobytka. Na
hornatém ostrovû sopeãného pÛvodu
nikdy Ïádní velcí predátofii, ktefií by ohro-
Ïovali dobytek na pastvû a s nimiÏ by se
psi museli utkávat, neÏili. Proto pfiedkové
dne‰ní azorské dogy nepracovali nikdy
jako pasteveãtí psi, ale jako psi skotáãtí
a honáãtí, a také jako hlídací a obranáfi‰tí.
Jejich úkolem bylo svûfien˘ skot, kromû
usmûrÀování na pastvû a pfii hnaní,
pozornû stráÏit pfied lidsk˘mi ‰kÛdci, zlo-
dûji dobytka, piráty aj. Pfies pomûrnû
odlehlou polohu Azorsk˘ch ostrovÛ bylo
totiÏ jejich obyvatelstvo se sv˘mi stády
vystaveno takfika stále útokÛm námofi-
ních lupiãÛ, a proto psi museli b˘t doko-
nalí a nesmírnû tvrdí hlídaãi a obranáfii. 
Pravá pfiíãina krácení u‰ních boltcÛ a oca-
sÛ s touto prací ale nesouvisela, byla jiná.
V dobû, kdy Portugalci osídlili Azorské
ostrovy, byly v nûkter˘ch oblastech
Evropy nesmírnû oblíbenou zábavou
zápasy psÛ mezi sebou i s jin˘mi zvífiaty,
vût‰inou tury. A zápasnick˘m ãi bojov˘m
psÛm se u‰ní boltce bûÏnû kupírovaly,

stejnû jako ocas, aby je protivník nemohl
chytit za citlivou ãást tûla. Proto také je
stavba tûla azorské dogy ponûkud lehãí
a pfiipomíná nûmeckého boxera - psi uÏí-
vaní k zápasÛm museli b˘t nejen silní, ale
také, a moÏná pfiedev‰ím, dostateãnû hbi-
tí, rychlí a pohybliví. (Anglick˘ bulteriér
vznikl z t˘chÏ dÛvodÛ – jako kombinace
síly buldoka a rychlosti teriéra.) 
V nové dobû, kdy jiÏ na ostrovech nena-
cházela Ïádné praktické uplatnûní, pro-
toÏe pirátÛ ubylo, zápasy zvífiat byly
zakázány, chov skotu pfiestal b˘t hlavním
zdrojem obÏivy a stád jiÏ nebylo tolik,
azorská doga témûfi vyhynula. Ujali se jí
v‰ak kynologové nejen v Portugalsku, ale
i v Belgii, a zaslouÏili se o její záchranu.

Pfiesto je to stále velmi vzácné plemeno,
s nímÏ se lze setkat ponûkud ãastûji pou-
ze v jeho vlasti a v Portugalsku. V roce
1995 bylo uznáno prozatímnû Me-
zinárodní kynologickou federací (FCI)
a zafiazeno do skupiny 1 (ovãáãtí
a honáãtí psi s v˘jimkou ‰v˘carsk˘ch
sala‰nick˘ch psÛ), sekce 2 (psi honáãtí).
NáleÏí mu standard ãíslo 340.

POVAHA
Jde o nesmírnû sebevûdomého a samo-
statného, pozorného a ostrého hlídaãe,
kterého formovalo dlouhodobû pfievaÏu-
jící praktické uplatnûní skotáckého
a honáckého psa. Je to i dnes vysloven˘
specialista na pasení a hnaní stád skotu,
stráÏící a neobyãejnû tvrdû bránící doby-
tek pfied potenciálními lidsk˘mi ‰kÛdci.
Pfii usmûrÀování skotu na pastvû a pfii
hnaní si vynucuje poslu‰nost jednotli-
v˘ch kusÛ typick˘m kousáním do konco-
v˘ch ãástí konãetin a do bfiicha, aniÏ by je
váÏnûji zranil. Nikdy nekou‰e krávy do
vemene. K cizím osobám je krajnû nedÛ-
vûfiiv˘ aÏ agresivní, k vlastním lidem mír-
n˘ a poslu‰n˘. Je velice inteligentní
a snadno a rychle se uãí. VyÏaduje od útlé-
ho mládí naprosto dÛsledné vedení
a ranou socializaci, pak je z nûho velmi
pfiizpÛsobiv˘, oddan˘ a uãenliv˘ spoleã-

Typické u‰i zastfiiÏené do oblouku 
psÛm propÛjãují hyenovit˘ vzhled

Azorská doga je vzácná i na v˘stavách,
bûÏnûj‰í je jen ve vlasti a v Portugalsku

SVùT PSÒ 5/07 35

PLEMENA PSÒ

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
, a

rc
hi

v 
au

to
ra

Novû uznaná plemena (1) – Cao de Fila de Sao Miguel

Stavba tûla
azorské 
dogy svûdãí
o pfiíslu‰nost
i k dogovit˘m
psÛm
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ník ãlovûka. Patfií jen do rukou velmi zku-
‰en˘ch, pfiedvídav˘ch a velice opatrn˘ch
majitelÛ, ktefií mají vÏdy dostatek trpûli-
vosti a ani na chvíli nezapomenou na
jeho hluboce zakofienûnou nedÛvûru vÛãi
v‰em neznám˘m a podezfiel˘m osobám. 

POPIS 
Je to siln˘, svalnat˘, nikoli v‰ak lymfatick˘
pes obdélníkového tûlesného rámce,
vhodn˘ sv˘m povahov˘m zaloÏením
a pracovním uplatnûním pfiedev‰ím na
venkov. Kohoutková v˘‰ka se pohybuje
v rozmezí 50 aÏ 60 cm u psÛ a 48 aÏ 58
cm u fen. Tûlesná hmotnost ãiní u psÛ 25
aÏ 35 kg, u fen 20 aÏ 30 kg. Hlava má b˘t
mohutná, kvadratická. Mozkovna je ‰iro-
ká, svrchu lehce klenutá, t˘lní hrbol má
b˘t pouze slabû patrn˘. Pfii pohledu ze
strany musí b˘t linie svrchní ãásti moz-
kovny v prodlouÏení rovnobûÏná s linií
nosního hfibetu. Linie nesmûjí b˘t ani sbí-
havé, ani rozbíhavé, jejich konvergence se
hodnotí jako vada, divergence jako dis-
kvalifikující vada. âelní sklon (stop) je
v˘razn˘. Nos má b˘t velk˘, ãernû zbarve-
n˘. Nosní hfibet je pfii pohledu zepfiedu
pfiím˘, pfii pohledu ze strany lehce vykle-
nut˘. Celá ãenichová partie obliãejové
ãásti hlavy má b˘t ponûkud krat‰í neÏ

délka mozkovny. Pysky jsou sytû pigmen-
tované, horní je pfievisl˘ tak, Ïe pfii zavfie-
n˘ch ústech pfiekr˘vá dolní s v˘jimkou
ústních koutkÛ, kde je dolní voln˘, ale
nepfievisl˘ pysk patrn˘. âelisti jsou velmi
pevné, dobfie vyvinuté a musejí do sebe
pfiesnû zapadat. Chrup se poÏaduje úpl-
n˘, skus nÛÏkov˘ nebo kle‰Èov˘. Oãi mají
b˘t oválného tvaru, ponûkud zapadlé, ale
v˘razné, stfiednû velké, vodorovné (spoj-
nice vnitfiních a vnûj‰ích oãních koutkÛ
jsou horizontální), s duhovkou sytû ka‰-
tanovû hnûdé barvy. U‰ní boltce jsou
stfiednû vysoko nasazené. Nejsou-li kupí-
rované, mají b˘t stfiednû velké, trojúhelní-
kovitého tvaru a zavû‰ené tak, Ïe ponû-
kud odstávají od lící. Kupírují-li se,
zastfiíhávají se do oblouku. 
Krk má b˘t rovn˘, siln˘, stfiednû dlouh˘,
bez laloku. Je pevn˘m osvalením spojen
s trupem. Trup je svalnat˘, pomûrnû
mohutn˘. Hrudník se poÏaduje ‰irok˘
a prostorn˘, hfibet rovn˘. Bedra mají b˘t
stfiednû dlouhá, svalnatá. Spodní linie
tûla pfii pohledu zboku stoupá, bfiicho je
pfiimûfienû vtaÏené, slabiny jsou odpoví-
dajícím zpÛsobem vykasané. Záì má b˘t
stfiednû dlouhá, ocas vysoko nasazen˘, sil-
n˘, stfiední délky, lehce zakfiiven˘. Obv-
ykle se krátí (v zemích, kde to není záko-
nem na ochranu zvífiat zakázáno)
u druhého nebo tfietího ocasního obratle.
Hrudní konãetiny musejí b˘t pevné
a rovné, jejich postoj je ‰irok˘. Úhel
v ramenním kloubu, kter˘ svírá osa
lopatky s ramenní (paÏní) kostí, je pfii
pohledu ze strany tup˘. Ramenní kosti
jsou stfiednû dlouhé, dobfie osvalené,
plece pevné. Pfiedloktí mají b˘t silná,
svalnatá. Zápûstí nesmûjí b˘t slabá,
záprstí jsou silná, stfiednû dlouhá. 

Tlapky hrudních konãetin mají mít ovál-
n˘ tvar, pevné prsty a drápy. Pánevní
konãetiny jsou silné a jejich postoj je
stfiednû ‰irok˘. Stehna mají b˘t dlouhá,
svalnatá, stehenní kost svírá pfii pohledu
zboku s osou pánve tup˘ úhel. Bérce
jsou stfiednû dlouhé a náleÏitû osvalené.
Nárty musejí b˘t pfii pohledu ze strany
pfiimûfienû ze‰ikmené, stfiednû dlouhé.
Tlapky pánevních konãetin jsou oválné,
s pevn˘mi prsty, které nemají b˘t pfiíli‰
klenuté. Drápy se poÏadují silné.   
KÛÏe musí b˘t tlustá, pigmentovaná, srst
krátká, hladce pfiilehlá, hustá. Pesíky jsou
na pohmat tvrdé. Na ocasu, na zadní stra-
nû stehen a v okolí fiitního otvoru je srst
ponûkud del‰í. Zbarvení musí b˘t vÏdy
Ïíhané. Na Ïlutohnûdém, Ïlutém nebo
‰edém podkladu, kter˘ mÛÏe b˘t svûtlej-
‰ího nebo tmav‰ího odstínu, tvofií více
ménû nepravidelné tmavé pruhy mramo-
rování. Na ãele, na bradû a zepfiedu na
hrudi, jakoÏ i na koncích prstÛ mohou
b˘t neveliké bílé znaky. 
Za vadu je povaÏován, kromû konvergen-
ce pomyslného prodlouÏení horní linie
mozkovny a linie nosního hfibetu pfii
pohledu zboku, lehk˘ podkus nebo pfied-
kus dolní ãelisti. K vyluãujícím vadám
patfií, kromû diveregence pomyslného
prodlouÏení horní linie mozkovny a linie
nosního hfibetu pfii pohledu zboku, téÏ
agresivita a nadmûrná bázlivost a tûÏk˘
podkus nebo pfiedkus dolní ãelisti.

Ivan Stuchl˘
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Má v sobû hluboce zakofienûnou
nedÛvûru vÛãi cizím lidem

âenichová partie má b˘t o nûco
krat‰í neÏ délka mozkovny

„Je typickým
příkladem 

plemene vzniklého
reproduktivní

izolací.“

Je to siln˘,
nikoli v‰ak
lymfatick˘
pes
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