
iná  jsou v‰ak známá jen velmi má-
lo, anebo jsou témûfi zcela nezná-
má, ale i ona se pravdûpodobnû

zaãnou dfiíve ãi pozdûji objevovat na
v˘stavách, a proto bude vhodné se s nimi
seznámit. 

JMÉNO
Uveden˘ ãesk˘ název je pfiekladem ofi-
ciálního oznaãení Australian Stumpy
Tail Cattle Dog. 
Zkrácenû se plemeno naz˘vá v austral-
ské angliãtinû také stumpy. Jméno zdÛ-
razÀuje vlastnû jedin˘ exteriérov˘
(morfologick˘) znak, jímÏ se jeho nosi-
telé li‰í na první pohled od svého nej-
bliÏ‰ího pfiíbuzného – australského
honáckého psa.

PÒVOD
Jako kulturní plemeno je australsk˘ krát-
koocas˘ honáck˘ pes mnohem mlad‰í
neÏ jeho nejbliÏ‰í pfiíbuzn˘ s normálnû
dlouh˘m ocasem, jiÏ dfiíve FCI uznan˘
australsk˘ honáck˘ pes (Australian Cattle
Dog). V̆ vojovû jsou v‰ak obû plemena
naprosto stejnû stará, protoÏe jsou pro-
dukty t˘chÏ kfiíÏení a mají spoleãné pfied-
ky. Vznikla v men‰í mífie spontánním
a z vût‰í ãásti zámûrn˘m kfiíÏením psÛ,
ktefií se do Austrálie dostali spolu s pfii-
stûhovalci z Evropy, australsk˘ch dingÛ
a produktÛ kfiíÏení dinga s kfiíÏenci
evropsk˘ch psÛ.
V poãátcích osídlování Austrálie byla stá-
deãka skotu, kter˘ se sem dostal s pfiistû-
hovalci, pomûrnû malá a na pastvû se

o nû dokázali postarat psi pfiivezení
z Evropy a jejich potomci. Postupem
doby se v‰ak stáda rozrÛstala a farmáfii
pro nû hledali nové pastviny. O ty nebyla
nouze, ale nacházely se ve vût‰ích aÏ vel-
k˘ch vzdálenostech od mûst, kde byla jat-
ka. Dobytek na tûchto rozlehl˘ch pastvi-
nách, bez kaÏdodenního kontaktu
s ãlovûkem odkázan˘ – pokud ‰lo o pot-
ravu - v˘hradnû sám na sebe, byl praktic-
ky polodivok˘ a na poráÏku bylo tfieba
hnát poãetná stáda obtíÏnû ovladatel-
n˘ch zvífiat na velké vzdálenosti. 
Práce psÛ na pastvinách i pfii hnaní byla
nesmírnû nároãná a potomci evropsk˘ch
psÛ, byÈ to byli vût‰inou kfiíÏenci daleko
pfiizpÛsobivûj‰í a v˘konnûj‰í neÏ psi ãis-
tokrevní, na poÏadavky na nû kladené
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prostû nestaãili. Kromû toho zpÛsoby
ovládání dobytka, které jim byly vlastní,
polodivokému skotu nevyhovovaly. Za-
tímco u bûÏného domácího skotu byli
evrop‰tí psi zvyklí ke kusu, kter˘ se
napfiíklad vzdálil od stáda, pfiistupovat
zepfiedu, aby ho zahnali zpût, u polodi-
vokého dobytka takové poãínání nejenÏe
selhávalo, ale vzbuzovalo dokonce agre-
si. Navíc byli evrop‰tí psi pfii práci hlasi-
tí a to témûfi zdivoãelému skotu také
velice vadilo.
Chovatelé dobytka si v‰imli, Ïe dingo se
pfii lovu vÏdy blíÏí ke kofiisti zezadu a Ïe
je pfiitom naprosto tich˘. I kdyÏ ho
pokládali za nebezpeãného ‰kÛdce stád
a pronásledovali, jak mohli, nebylo ales-
poÀ nûkter˘m z nich proti mysli kfiíÏit
ho s potomky evropsk˘ch plemen.
K takov˘m spojením ostatnû docházelo
jiÏ pfiedtím spontánnû a ‰tûÀata domá-
cích fen, jejichÏ otcem byl volnû Ïijící
dingo, pokud Ïila jako domácí psi, byla
pracovnû jednoznaãnû lep‰í co do
v˘konnosti, vytrvalej‰í a odolnûj‰í vÛãi
nepfiízniv˘m vlivÛm i nemocem, neÏ
potomstvo domácích psÛ. Odtud byl jiÏ
jen krok k zámûrn˘m kfiíÏením. Jejich
cílem mûl b˘t skotáck˘ a honáck˘ pes
dokonale pfiizpÛsoben˘ místním terén-
ním i klimatick˘m podmínkám, pracují-
cí ti‰e a pfiistupující pfii ovládání dobyt-
ka k jednotliv˘m kusÛm zezadu.
„Skotáck˘ pes“ je dnes jiÏ málo znám˘
a je‰tû ménû uÏívan˘, ale velmi v˘stiÏn˘
termín pro psy, ktefií v minulosti pomá-
hali na pastvû v ovládání stád hovûzího
dobytka pasákÛm skotu neboli skotá-
kÛm. Tito psi byli obdobou ovãáck˘ch
psÛ, byli specialisty na pasení skotu
a pouÏívali se také k jeho hnaní na velké
vzdálenosti. PokusÛ o kfiíÏení bylo mno-
ho a nûkteré z nich jsou jakÏ takÏ anebo
i dosti dobfie dokumentovány. 
Krátk˘ ocas se musel v chovu austral-
sk˘ch honáck˘ch psÛ bûÏnû vyskytovat
je‰tû pfied pfiijetím jejich oficiálního
standardu, neboÈ vloha pro nûj se do
jejich chovu dostala v jeho zaãátcích
spolu s pfiedky dne‰ního staroanglické-
ho ovãáka - bobtaila. Ale protoÏe stan-
dard australského honáckého psa poÏa-
doval dlouh˘ ocas, nestali se jedinci
s vrozenû zkrácen˘m ocasem souãástí
organizovaného chovu. Díky svojí
v˘konnosti v‰ak byli, i kdyÏ neorganizo-
vanû, stále v podstatû ãistokrevnû chová-
ni pro pracovní upotfiebení, takÏe z nich
dodateãnû mohlo b˘t celkem snadno
vytvofieno kulturní plemeno, jehoÏ vro-
zenû zkrácen˘ ocas se stal charakteristic-
k˘m plemenn˘m znakem.
Délka ocasu je znak podmínûn˘ dûdiãnû.

Není sice dosud pfiesnû známo, zda jeho
v˘slednou podobu podmiÀuje jeden vlo-
hov˘ pár, anebo vût‰í poãet párÛ vloh, ale
ví se, Ïe normální délka ocasu je znak
recesivní (ustupující), kdeÏto zkrácení
ocasu je znak dominantní (pfievládající).
Teoreticky by mohli mít jedinci s vrozenû
krátk˘m ocasem ve své vlohové v˘bavû
buì dvû dominantní alely (alela je kon-
krétní podoba vlohy) pro tento znak,
anebo jednu dominantní alelu pro zkrá-
cení ocasu a jednu recesivní pro jeho nor-
mální délku. První by byli dominantní
homozygoti, druzí heterozygoti.
Ve skuteãnosti jsou v‰ak v‰ichni krátko-
ocasí jedinci heterozygoti, a to proto, Ïe
dominantní homozygoti hynou je‰tû
pfied narozením. Dvû dominantní alely
pro zkrácení ocasu v souboru vloh mají
totiÏ na svého nositele smrtící neboli
letální úãinek, takÏe takov˘ jedinec hyne
je‰tû pfied narozením (jde o pfiípad znám˘
v genetice jako letální vlohy). 
Proto také mohou ze spojení vrozenû
krátkoocas˘ch rodiãÛ vznikat jak ‰tûÀata
s krátk˘m ocasem, shodná (v tomto zna-
ku) s rodiãi, tak ‰tûÀata s dlouh˘m oca-
sem, odli‰ná (v daném znaku) od rodiãÛ.
Ta je - podle standardu australského

krátkoocasého honáckého psa - nutno
z chovu vyfiadit. V potomstvu je pfii vût-
‰ím poãtu ‰tûÀat teoreticky (v praxi jen
pfiibliÏnû) dvakrát tolik jedincÛ s krát-
k˘m ocasem neÏ jedincÛ s ocasem nor-
mální délky. 
Problém chovu krátkoocas˘ch austral-
sk˘ch honáck˘ch psÛ spoãívá v tom, Ïe
standard poÏaduje naprosto rigoróznû
ocas pfiirozenû krátk˘ a nepfiipou‰tí jeho
kupírování. ProtoÏe v‰ichni krátkoocasí
jedinci, pokud jsou spojováni spolu
navzájem, v daném znaku stále ‰tûpí,
a protoÏe jedinci s ocasem normální dél-
ky jsou z chovu vyfiazováni, klesá postup-
nû, v prÛbûhu generací, v uzavfiené
populaci (coÏ je v podstatû kaÏdá popu-
lace dÛslednû ãistokrevnû chovaného
plemene) poãet jejích pfiíslu‰níkÛ.
ZuÏování chovné základny s sebou nese
riziko zv˘‰eného v˘skytu rÛzn˘ch neÏá-
doucích znakÛ, poklesu vitality atd., tak-
Ïe ãasem hrozí reálné nebezpeãí, Ïe ple-
meno vymfie. Dojde k tomu zákonitû
dfiíve nebo pozdûji, v závislosti na veli-
kosti v˘chozí populace.
V naprosto stejné situaci bylo donedáv-
na jiné „vrozenû“ krátkoocasé plemeno 
- ‰védsk˘ skotáck˘ pes ãili västgötlandsk˘
‰pic (svensk vallhund, västgötaspets).
I jeho standard uznával v minulosti pou-
ze jedince s vrozenû zkrácen˘m ocasem
a nepfiipou‰tûl do chovu ani jedince
kupírované, ani jedince s ocasem nor-
mální délky. ProtoÏe se - z v˘‰e uvede-
n˘ch genetick˘ch dÛvodÛ - chovná
základna vÛãihledû zuÏovala a hrozilo
vymfiení plemene, pfiistoupil ·védsk˘
kynologick˘ svaz (Svenska Kennelklub-
ben, SKK) k radikální zmûnû standardu.

VyváÏená stavba tûla

Västgötlandsk˘ ‰pic
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Jeho souãasné znûní uÏ pfiipou‰tí ocas
vrozenû krátk˘ i normální délky.
Australská národní kynologická rada
(Australian National Kennel Council,
ANKC) fiadí australského krátkoocasého
honáckého psa do skupiny Working
Dogs (pracovní psi), Mezinárodní kyno-
logická federace (FCI) ho uznala proza-
tímnû roku 2005 a v její klasifikaci patfií
do skupiny 1 (ovãáãtí a honáãtí psi
s v˘jimkou ‰v˘carsk˘ch sala‰nick˘ch
psÛ), sekce 2 (honáãtí psi). NáleÏí mu
standard ãíslo 351.

POVAHA
Povahov˘m zaloÏením pfiipomíná aus-
tralsk˘ krátkoocas˘ honáck˘ pes  aus-
tralského honáckého psa. Ve své vlasti se
stále uplatÀuje velmi ãasto jako honáck˘
pes, postupnû se v‰ak z nûho stává a to
nejen v Austrálii také vynikající pes spo-
leãensk˘. Je velmi pfiizpÛsobiv˘, odváÏ-
n˘, pfiitom v‰ak ovladateln˘, uãenliv˘
a velice ostraÏit˘, k neznám˘m osobám
nedÛvûfiiv˘. Ve srovnání s jeho nejbliÏ-
‰ím pfiíbuzn˘m bude v‰ak u nûho zfiejmû
nutno poãítat s maximální ostraÏitostí
a s je‰tû vût‰í nedÛvûfiivostí ke v‰em
cizím lidem. Proto má-li b˘t skuteãnû
spoleãensk˘m psem, mûl by b˘t jiÏ od
útlého mládí nenásilnû, ale systematicky
zvykán i na cizí osoby.

POPIS
Je to pracovní pes vyváÏené stavby tûla,
spí‰e ãtvercového tûlesného rámce, odpo-
vídající substance a ponûkud drsného
vzhledu. Z jeho exteriéru musí b˘t zfiej-
mé, Ïe vydrÏí po dlouhou dobu konat tu
nejobtíÏnûj‰í práci. Vyniká mimofiádnû
pevn˘m zákusem.

Kohoutková v˘‰ka ãiní u psÛ 46 aÏ 51 cm,
u fen 43 aÏ 48 cm. V̆ ‰ka vût‰í nebo men-
‰í neÏ uvedené rozpûtí je neÏádoucí.
Mozkovna je mezi u‰ními boltci ‰iroká,
plochá, smûrem k oãím se zvolna zuÏuje.
âelní sklon (stop) má b˘t slabû naznaãe-
n˘, ale patrn˘. Líce jsou svalnaté, ale
nesmûjí b˘t hrubé (vyboulené). âenicho-
vá partie je pfiimûfienû dlouhá, dobfie
vyplnûná (nepropadlá) pod oãima, tupû
za‰piãatûlá. âelisti jsou silné. Zuby mají
b˘t pomûrnû velké, zdravé, pravidelnû
uspofiádané. Nos musí b˘t ãern˘ bez
ohledu na barvu srsti. Oãi jsou oválného
tvaru, pfiimûfiené velikosti, tmavû hnûdé
barvy. Nikdy nesmûjí b˘t vypoulené. U‰ní
boltce mají b˘t vcelku malé, vztyãené, na
vrcholcích mírnû za‰piãatûlé, vysoko
nasazené, pfiimûfiené tlou‰Èky, na vnitfiní
stranû porostlé srstí. Hornoãelistní fiezá-
ky tûsnû pfiekr˘vají fiezáky dolnoãelistní,
coÏ znamená, Ïe se poÏaduje nÛÏkov˘
skus. Pfiedkus ani podkus není dovolen.
Krk je mimofiádnû siln˘, svalnat˘, stfiednû
dlouh˘, v ‰íji klenut˘, bez laloku. Smûrem
k plecím se roz‰ifiuje. Délka trupu, mûfie-
ná od vrcholu hrudní kosti po sedací

hrbol na pánvi, se rovná kohoutkové v˘‰-
ce. Hfibet je rovn˘, ‰irok˘ a siln˘. Îebra
mají b˘t fiádnû klenutá, aby hrudník byl
hlubok˘ a mûl patfiiãnou ‰ífiku. Bedra
jsou svalnatá, mohutná. Ocas musí b˘t
vrozenû krátk˘, ne del‰í neÏ 10,2 cm
a nikdy nesmí b˘t kupírovan˘. Je vysoko
nasazen˘, ne v‰ak nesen˘ pfiíli‰ vysoko
nad horní linií tûla.
Hrudní konãetiny mají dobfie osvalené
lopatky, které sv˘mi vrcholy smûfiují vzad
(jsou ‰ikmo uloÏené). Volné ãásti hrud-
ních konãetin jsou pevn˘ch kostí, svalna-
té. Pfii pohledu z jakéhokoli úhlu musejí
b˘t dokonale rovné. Pánevní konãetiny
jsou silné, patfiiãnû osvalené, s dobfie
utváfien˘mi ‰irok˘mi stehny a pfiimûfienû
zaúhlen˘mi koleny. Hlezna mají b˘t sil-
ná, nízko u podkladu, náleÏitû zaúhlená.
Pfii pohledu zezadu jsou konãetiny od
hlezen po tlapky rovné a jejich postoj
nemá b˘t ani pfiíli‰ úzk˘, ani pfiíli‰ ‰irok˘.
Tlapky musejí b˘t okrouhlé, uzavfiené, se
siln˘mi, klenut˘mi prsty a vysok˘mi ná‰-
lapn˘mi pol‰táfiky. Drápy jsou silné, krát-
ké, tmavé barvy.
Krycí srst je pomûrnû krátká, rovná,
hustá, stfiednû tvrdá. Podsada je krátká,
hustá a mûkká a nesmí b˘t ani bílé, ani
krémové barvy. Kolem krku je srst del-
‰í a tvofií nevelik˘ „límec“. Na hlavû
a konãetinách je krat‰í. Zbarvení je
modré (nejde v‰ak o modré zbarvení
v genetickém slova smyslu, známé
napfiíklad u modré nûmecké dogy – to
je spojeno s bfiidlicovû ‰ed˘m nosem;
jde o celkov˘ barevn˘ dojem podmínû-
n˘ rovnomûrn˘m promícháním pesíkÛ
barvy ãerné, ‰edé a bílé) nebo modfie
gro‰ované (blue merle), jednotné. Na
hlavû i na trupu mohou b˘t ãerné
odznaky. RovnûÏ je povoleno jednotné
ãervenû gro‰ované (red merle) zbarve-
ní s tmavû ãerven˘mi skvrnami na hla-
vû nebo bez nich. âervené znaky na
trupu nevadí.  
Za chyby se povaÏují v‰echny odchylky
od poÏadavkÛ standardu, které se hod-
notí podle stupnû svého vyjádfiení. K váÏ-
n˘m chybám patfií hnûdû nebo svûtle
zbarven˘ nos, rÛÏové okraje oãních víãek,
podkus nebo pfiedkus dolní ãelisti, ocas
del‰í neÏ 10,2 cm, pfiíli‰ nebo naopak
nedostateãnû osvalené plece, strmé
lopatky, slabé lokty, slabá zápûstí a tlap-
ky, strmé pánevní konãetiny, postoj
pánevních konãetin do „O“ (sudovit˘)
nebo do „X“ (tzv. kravsk˘), rÛÏové nebo
bílé drápy, bílá nebo krémová barva srs-
ti. K vyluãujícím vadám patfií agresivita
a pfiehnaná bázlivost, kupírovan˘ ocas
a tfiíslové odznaky v barvû srsti.

Ivan Stuchl˘ 
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