
ûkterá navzájem se podobající
plemena se vzhledovû pfiiblíÏila
pod vlivem podobn˘ch Ïivotních

podmínek nebo nárokÛ na nû klade-
n˘ch, jindy mÛÏe b˘t podobnost jen
v˘sledkem náhody. Existují v‰ak také
pfiípady, kdy se jedno plemeno podílelo
na formování druhého. To je pfiípad vel-
kého ãerného kníraãe, kter˘ v˘znamnou
mûrou ovlivnil utváfiení novodobého

ruského plemene: ãerného teriéra. Obû
plemena b˘vají s oblibou zamûÀována,
i kdyÏ bedliv˘ pozorovatel je dokáÏe roz-
li‰it docela snadno.

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Zãásti mají spoleãnou krev. Rusk˘ teriér
je produktem novodobého kfiíÏení nûko-
lika plemen, pfii nûmÏ hrál právû velk˘
ãern˘ kníraã klíãovou roli. Na poãátku

chovu stály dvû linie: v jedné byl velk˘
kníraã spojen s erdelteriérem, ve druhé
s rotvajlerem. Poté následovalo spojení
obou linií za vyuÏití bûÏn˘ch principÛ
‰lechtitelské práce: pfiíbuzenské pleme-
nitby a cíleného chovatelského v˘bûru.
Koneãn˘m cílem bylo vytvofiit ideálního
sluÏebního psa pro potfieby ruské armá-
dy: velmi silného, odolného, pfiimûfienû
ostrého, statného a robustního, ale záro-
veÀ rychlého, obratného a dobfie ovlada-
telného. O tom, zda to mûl b˘t pes také
líbiv˘ a atraktivní, jsme se v historick˘ch
pramenech nic nedoãetli, ale faktem je,
Ïe právû takového psa se nakonec poda-
fiilo vy‰lechtit. Dnes, pár desítek let po
svém vzniku, patfií rusk˘ teriér k velmi
oblíben˘m plemenÛm zvlá‰tû mezi
vystavovateli. âasto stojí na stupních
vítûzÛ pfii závûreãn˘ch soutûÏích, pÛso-
bivá chovatelská skupina ãern˘ch terié-
rÛ se prosadila i na poslední svûtové
v˘stavû v Poznani. 
Popularity svého praotce se mu v‰ak
zatím dosáhnout nepodafiilo. Zatímco
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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. 

Krk –
ladn ,̆
klenut˘

Srst na tûle
– krátká

Velk˘ kníraã

N

Tûlo –
‰tíhlé,
sportovní

Stop-
v˘razn˘

âenich -
v pomûru
k mozkovnû
1:2

Konãetiny – srst
krat‰í, takÏe
konãetiny
pÛsobí del‰ím
a ‰tíhlej‰ím
dojmem
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velk˘ kníraã se u nás v posledních letech
udrÏuje nûkde kolem padesátého místa
na Ïebfiíãku popularity jednotliv˘ch ple-
men, ãernému teriérovi se tûsnû nepoda-
fiilo proniknout ani do první stovky (103.
místo, 75 ‰tûÀat). 
Vnûj‰í podobnost mezi obûma plemeny
je nápadná na první pohled. U obou
upoutá celoãerné zbarvení, které ãerné-
mu teriérovi dalo dokonce jméno (Pro
úplnost: samozfiejmû velk˘ kníraã existu-
je i ve varietû pepfi a sÛl, ale tu zde opo-
míjíme, protoÏe v tomto pfiípadû Ïádná
zámûna nehrozí). Obû plemena se pfii-

bliÏnû shodují také v kohoutkové v˘‰ce,
která se pohybuje pfiibliÏnû v rozmezí 60
a 70 centimetrÛ. U‰i mají zavû‰ené. Jsou
to hrubosrstí psi a jejich srst se musí pra-
videlnû nûkolikrát do roka upravovat tri-
mováním. V obou pfiípadech se jedná
o pracovní psy, razantní a pomûrnû ost-
ré, vynikající hlídaãe a obranáfie vyuÏitel-
né ve sluÏební kynologii. I kdyÏ míra
a zpÛsob jejich vyuÏitelnosti uÏ se rÛzní. 

âÍM SE LI·Í
âern˘ teriér urãitû uÏ na první pohled
pÛsobí o nûco robustnûj‰ím dojmem.
A nejedná se jen o optick˘ klam, i kdyÏ
odli‰ná úprava srsti u obou plemen také
hraje svou roli. UÏ jsme se zmínili, Ïe
k zakládajícím plemenÛm v pfiípadû rus-
kého teriéra patfiil mj. i rotvajler, tedy vel-
mi silné a mohutné molossoidní pleme-
no. Aã pfii letmém pohledu jeho krev
zdánlivû není pfiíli‰ patrná, projevila se
právû na mohutnûj‰í stavbû tûla a silnûj-
‰í kostfie.
Srst obou plemen je hrubá a drsná, ale

u velkého ãerného teriéra navíc vlnitá:
ponechává se del‰í jak na tûle, tak pfiede-
v‰ím na konãetinách.
Kníraã má krk ladn˘ a klenut˘, ãern˘ teri-
ér o nûco silnûj‰í. 
Hlava u kníraãe je protáhlá a postupnû
se zuÏuje, stop je v˘razn˘. Pomûr délky
lebky k délce nosu je 1:2. U teriéra je hla-
va také dlouhá, vzhledem k srsti v‰ak
pÛsobí hranatû. Stop je mírn˘. Tlama je
o nûco krat‰í neÏ lebka. 
Hlavním proklamovan˘m dÛvodem,
proã byl ãern˘ teriér vy‰lechtûn, mûly
v‰ak b˘t povahové vlastnosti. Oproti kní-
raãi pÛsobí o nûco klidnûj‰ím, vyrovna-
nûj‰ím dojmem, zároveÀ v‰ak b˘vá nedÛ-
vûfiivûj‰í, ostfiej‰í a ménû ovladateln˘.
Jeho v˘cvik b˘vá obtíÏnûj‰í, a proto se
v praxi uplatÀuje spí‰e jako pes stráÏní
a hlídací, zatímco s v‰estrannûj‰ím vel-
k˘m kníraãem se ãasto setkáváme ve slu-
Ïební kynologii a to i na soutûÏích. Obû
plemena jsou vhodná pro zku‰ené kyno-
logy, v pfiípadû ãerného teriéra to v‰ak
platí ve zv˘‰ené mífie. Les
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silnûj‰íStop –

mírn˘

âenich –
jen o málo
krat‰í neÏ
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Tûlo –
podsaditûj‰í,
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– o nûco
del‰í,
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Konãetiny 
– srst se na
nich
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