
á jsem v‰ak mûla moÏnost sezná-
mit se za svého mnohaletého
pobytu v Peru právû s nádhern˘mi

peruánsk˘mi naháãi, ktefií jsou pro tuto
zemi typiãtí podobnû jako Kuzko nebo
Machu Picchu. 

Viringos znamená nahat˘ 
Ve své vlasti jsou tito psi naz˘vání virin-
gos, coÏ je slovo pfiejaté z jazyka tallán,

jímÏ se je‰tû v osmnáctém století mluvilo
na severním pobfieÏí, a znamená nahat˘.
Peruánsk˘ pes bez chlupÛ se dnes vysky-
tuje i u nás, ale pro vût‰inu lidí se jedná
o stále je‰tû dost exotické zvífie. Obyãejnû
má tmavou ‰edivou kÛÏi, nûkdy pfiechá-
zející aÏ do modra. KdyÏ ale Ïije dlouhou
dobu ve stínu, zbarvení se zmûní na svût-
lé, skoro rÛÏové. I v zimû, kdyÏ dlouho
nosí kabátek proti chladu, mu kÛÏe pod

ním zesvûtlá. Nûktefií peruán‰tí naháãi
mají svûtlé skvrny jako dalmatinci; tûm se
v Peru fiíká „pes orchidej“, protoÏe pfiipo-
mínají Ïíhané kvûty tûchto rostlin. 
Tûlo tohoto psa postrádá jakékoliv ochlu-
pení; kÛÏe je tlustá a silná, ale i pfiesto
jemná jako ruce malého dítûte. KdyÏ si
‰tûÀata spolu hrají, ‰krábance jsou zna-
telné po celém tûlíãku, jehla injekce v‰ak
do jejich kÛÏe tak snadno nepronikne.
Jejich majitelé musí b˘t opatrní bûhem
hork˘ch letních dnÛ a nesmûjí je vystavo-
vat prudkému slunci, protoÏe tito psi se
mohou snadno spálit; dokonce jim na
kÛÏi mohou naskákat puch˘fie. Nikdy
nemají blechy ãi jiné parazity, a proto vût-
‰inou negativnû neovlivÀují d˘chací cesty
lidí trpících rÛzn˘mi druhy alergie. 
Milá, hravá a pfiátelská povaha peruán-
ského naháãe z nûj dûlá velmi dobrého
pfiítele ãlovûka. Peruánsk˘ naháã má vel-
mi rád svou lidskou rodinu, zato b˘vá vel-
mi nedÛvûfiiv˘ k cizím lidem. Je to v˘bor-
n˘ hlídaã, jeho sluchu nic neujde. Lidsk˘
sluch je schopen vnímat zvuky v rozsahu
dvaceti tisíc herzÛ za sekundu, ale kapa-
cita sluchu tûchto psÛ pfiesahuje tfiicet
pût tisíc herzÛ. Sv˘ma velk˘ma u‰ima
vnímají zvukové vlny, aniÏ by jejich pfií-
jem naru‰ovalo jakékoli ochlupení.
A nejenom to. Naháãi jsou velmi rychlí
bûÏci; snadno dosáhnou rychlosti ‰edesá-
ti kilometrÛ v hodinû, skáãou do velk˘ch
v˘‰ek a lehce pfiekonávají vysoké zdi.
V souãasnosti rozli‰ujeme podle velikosti
tfii druhy tûchto psÛ: mal˘ viringo dosa-
hující v˘‰ky 25 aÏ 40 centimetrÛ, stfiední
mezi 40 a 50 centimetry a velk˘ mezi 50
a 65 centimetry.

Vzestup psa chud˘ch 
V polovinû minulého století b˘vali nahá-
ãi k vidûní v‰ude v peruánsk˘ch mûstech
i vesnicích. âasto se potulovali po ulicích
ve velk˘ch smeãkách, nikoho ale nikdy
neohroÏovali. Chovali je hlavnû lidé niÏ-
‰ích sociálních vrstev, a proto se tomuto
plemeni také fiíkalo „pes chud˘ch". 
KdyÏ jsem zaãátkem sedmdesát˘ch let
pfiijela do Peru, byli bezsrstí psi bûÏn˘m
jevem v chud‰ích ãtvrtích, hlavnû v blíz-
kosti trhÛ, kde si hledali potravu.
Odpoledne, kdyÏ trhovci ode‰li a stánky
sbité z nûkolika prken zÛstaly prázdné,
shromaÏìovali se tam a trávili v jejich stí-
nu horká letní odpoledne nebo naopak
chladné zimní noci aÏ do pfií‰tího rána,
kdy je lidé zase vyhnali. V této dobû se sil-
nû mísili s ostatními plemeny psÛ a bylo
velmi obtíÏné nalézt skuteãnû „ãisté“
naháãe bez chlupÛ. âistota plemene se
udrÏovala jen v odlehl˘ch vesniãkách na
severním pobfieÏí, kde bylo obtíÏné pot-
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kat psa jiného druhu. Koncem tohoto
desetiletí v‰ak naháãi v Peru zaãali rychle
mizet a mnozí lidé se obávali, Ïe se brzy
zafiadí mezi druhy ohroÏené vyhynutím. 
KdyÏ jsem pfied pûti lety opou‰tûla Peru
a vracela se zpátky do âech, uÏ jsem Ïád-
ného tohoto psa v chudinsk˘ch ãtvrtích
ani v dalek˘ch vesniãkách nespatfiila. Úpl-
nû odtud zmizel. Ze psa chud˘ch, kter˘m
dfiíve bohatí lidé opovrhovali, se dnes sta-
lo velmi cenûné zvífie. I v Peru, kde se
jejich chovem zab˘vá jen nûkolik málo
lidí, je to pomûrnû drah˘ domácí miláãek,
kterého si mohou dovolit jen bohat‰í
lidé, protoÏe jeho kupní cena je zde
pomûrnû vysoká. âasto jsem naháãe vída-
la v rodinách, kde mûli dûti trpící alergic-
k˘mi chorobami; pravdûpodobnû neexis-
tuje dítû, jeÏ by si nepfiálo mít doma
nûjaké zvífiátko, tento pes je pro mnohé
z nich vhodnou alternativou. MoÏná
i proto se mnoho fanou‰kÛ naháãÛ rek-
rutuje z fiad lékafiÛ. 
Ov‰em stále existují lidé, ktefií fiíkají,
Ïe je to o‰kliv˘ tvor, Ïe ani nevypadá
jako pofiádné zvífie. Mnohdy se ov‰em
stává, Ïe kdyÏ si pohladí jemnou
teplou kÛÏi a poznají jeho mil˘ cha-
rakter, zmûní mínûní.
Je samozfiejmé, Ïe ani peruná‰tí majitelé
ãistokrevn˘ch naháãÛ nechtûjí, aby se
jejich miláãci kfiíÏili s jin˘mi plemeny psÛ.
Nûkdy se to ale stane. A tak na procházce
v Limû potkáte paní, která vede na fiemín-
ku nádherného jezevãíka, ale úplnû nahé-
ho, jenom s ãupfiinou dlouh˘ch chlupÛ
na vrcholu hlavy. 

Záchrana na poslední chvíli
Na‰tûstí se objevilo nûkolik milovníkÛ
tûchto psÛ a zaãali je odbornû chovat
s takov˘m úspûchem, Ïe je v roce 1985
Mezinárodní kynologická federace se síd-
lem v Bruselu uznala za plnohodnotné
plemeno a zapsala je ve svém registru
pod ãíslem 310 v sekci 6, ve které se
registrují psi klasifikovaní jako primitiv-
ní. To ov‰em není nic hanlivého, ba právû
naopak. Znamená to, Ïe se jedná o ãisto-
krevné plemeno, které nevzniklo smí‰e-
ním jin˘ch plemen, ale vytváfielo se více-
ménû samovolnû po dlouhé tisíce let
a jeho podoba se po dlouhá staletí aÏ
dodne‰ka pfiíli‰ nezmûnila.
V roce 2001 prohlásil peruánsk˘ kongres
„nahatého psa“ dûdictvím národa a vyhlá-
sil pro v‰echna muzea a archeologické
lokality na pobfieÏí povinnost ho chovat.
Toto nafiízení je dodnes plnûno. Pfiítulní
a rozpustilí psi pobíhající v zahradách
pfied budovami muzeí jsou velkou atrak-
cí hlavnû pro dûti a pro cizince. Stejnû tak
doprovázejí náv‰tûvníky pfii prohlídce

star˘ch mûst a chrámÛ z dob dávno
minul˘ch a sv˘mi rozpustil˘mi kousky
oÏivují tato mnohdy je‰tû tajemná
a nostalgická místa. 

Trocha historie
Peruánce toto nádherné zvífie doprovází
jiÏ nûkolik tisíc let. Nûktefií vûdci prohla-
‰ují, Ïe pes bez chlupÛ doprovázel lovce,

ktefií jiÏ pfied mnoha tisíciletími pfie‰li
Beringovu úÏinu z Asie do Ameriky na
své pouti za zvûfií. Jisté je, Ïe v Peru Ïil
odpradávna, jak nám to dosvûdãují mno-
hé archeologické nálezy. Nejstar‰í z nich
se datují z doby pfied tfiiceti tisíci lety.
Teprve v patnáctém a na poãátku ‰est-
náctého století na‰eho letopoãtu, kdy
celou západní ãást JiÏní Ameriky ovládala
mocná fií‰e InkÛ, se toto plemeno roz‰ífii-
lo z Peru na cel˘ kontinent.
Stafií Peruánci byli velmi zruãn˘mi v˘rob-
ci keramiky, která patfií mezi nejkrásnûj‰í
na svûtû. Zobrazovali na ní nejen své
bohy, ale i ãinnosti bûÏné v denním Ïivo-
tû, zemûdûlské plodiny i domácí zvífiata.
A mezi tûmi nemohl chybût ani pes bez
chlupÛ. Nejstar‰í známá keramická
zobrazení pocházejí z kultury Chavín,
rozvíjející se mezi lety 900 aÏ 200 pfied
na‰ím letopoãtem. Samozfiejmû Ïe
naháã nemohl chybût ani v keramice
v‰ech pozdûj‰ích kultur. Jedná se o krás-
né, velmi realisticky modelované kusy se
v‰emi detaily. Objevují se zde sedící psi,
rodící fenka, fenka kojící ‰tûÀata nebo
hrající si s nimi.
V muzeu ve mûstû Lambayeque na
severu Peru je vystavená nádherná hla-
va tohoto psa vyrobená ze zlata. Má
vyplazen˘ jazyk a u‰i ozdobené zlat˘mi
disky. Tito psi byli urãitû chováni
i v Chanchanu, b˘valém hlavním mûstû
fií‰e Chimu, rozkládající se v pou‰ti na
severním pobfieÏí mezi dvanáct˘m

Trojice peruánsk˘ch naháãÛ
Ïijících v âechách
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a patnáct˘m stoletím. Chanchan je
pokládán za nejvût‰í mûsto na svûtû
postavené z hlinûn˘ch cihel a velk˘ch
kvádrÛ su‰en˘ch na slunci. Psi bez
chlupÛ hlídali domy tamních obyvatel,
na hranicích fií‰e upozorÀovali na pfií-
chod vetfielcÛ a hubili hlodavce a rÛz-
nou havûÈ, která niãila úrodu.
KdyÏ byla fií‰e dobyta mocn˘mi Inky,
nejzruãnûj‰í zdej‰í fiemeslníci byli pfie-
stûhováni nejen se sv˘mi rodinami, ale
i s domácími zvífiaty do hlavního mûs-
ta incké fií‰e Kuzka, které leÏelo dale-
ko v horách na jihu zemû. Mnoho
z nich si s sebou pfiirozenû vzalo i své-
ho psa. Tímto zpÛsobem se roz‰ífiil
nejen po celém Peru, ale i na mnohá
území ovládaná Inky, jako je Bolivie
a severní Argentina. 
KdyÏ v roce 1532 dobyli a ovládli zemi
·panûlé, poslali svému králi mnoho plo-
din a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ do té doby
v Evropû neznám˘ch. Mezi nimi byl i ten-
to pes, kter˘ tam byl povaÏován za odpor-
né a ‰eredné zvífie, nicménû v‰emi obdi-
vované pro svou holou kÛÏi.
V dobû ‰panûlské kolonie jejich osud
zaznamenal nepfiíznivé zmûny. Katoliãtí
knûÏí se snaÏili tyto psy vyhubit, protoÏe
je pro jejich tmavou barvu a nedostatek
ochlupení, povaÏovali za spfiíznûnce ìáb-
la. Ale díky sv˘m schopnostem uzdravo-
vat pfieÏili i elegantní chlupaté psy, které
s sebou pfiivezli ·panûlé. O jejich pfieÏití
se zaslouÏili indián‰tí rolníci na pobfieÏí
zemû, ktefií potají stále praktikovali staré
zvyky a tohoto psa uÏívali k léãení mno-
ha neduhÛ. 

V‰echny tyto pfiíklady ukazují, Ïe nahatí
psi byli bûhem celé historie nedílnou
souãástí Ïivota lidí a patfiili do domác-
ností stejnû jako dnes.

SluÏebník boÏstev
A nejen to. Naháãi v Peru byli také sou-
ãástí mnoha zvykÛ a tradic; zúãastÀovali
se náboÏensk˘ch a magick˘ch rituálÛ
a také byli velmi ãasto obûtováni. Tento
pes je odpradávna povaÏován za sluÏeb-
níka boÏstev sídlících ve vysok˘ch
horách; na pobfieÏí byl dÛleÏit˘ pfii cere-
moniích oslavujících kult Luny, protoÏe
tamní lidé vûfiili, Ïe lidská rasa vznikla
zkfiíÏením tohoto psa a Mûsíce. V mnoha
krajích i dnes vûfií, Ïe naháã doprovází
du‰e zesnul˘ch lidí na onen svût, a snad
proto archeologové nalezli na nûkolika
pohfiebi‰tích hroby tûchto psÛ hned ve-
dle hrobÛ jejich majitelÛ. KdyÏ se jednalo
o vysoce postavenou osobnost, pes byl
uloÏen pfiímo do hrobu svého pána.

O vzniku tohoto druhu psa se dochovala
nádherná legenda. Vypráví jak v dobû,
kdy se nic neurodilo a lidé mûli velk˘
hlad, dvû dûti, bratr a sestra, pfii‰ly do jed-
né vesnice, kde se jich ujal Achnay a jeho
dcera Oronnay. Ti v‰ak v noci chlapce
zabili; jeho sestfiiãce, kterou pfiedem varo-
vala Ïába, se podafiilo utéci i s tûlem své-
ho bratra. Dostala se aÏ k lidem zvan˘m
Kullkush a ti mrtvého chlapce promûnili
v Kashmi, bílého psa bez chlupÛ. Spolu
pak prchali stále v˘‰e a v˘‰e do hor, aÏ se
dostali na nebe. Tam se dûvãe promûnilo
v Apachi Ururi, Noãní hvûzdu, a pes
v Onqoy, souhvûzdí Plejád, podle jedné
verze, nebo v Achachi Ururi, Jitfienku,
podle druhé verze. Od té doby doprová-
zejí zemûdûlce, past˘fie a v‰echny pocest-
né. Stafií Peruánci vûfiili, Ïe zatmûní Luny
bylo zpÛsobeno jejím zármutkem,
z ãehoÏ onemocnûla a nakonec zemfiela.
Tomu se muselo zabránit, protoÏe jinak
by spadla na zem a v‰e by zniãila. Aby
tuto katastrofu odvrátili, donutili viringy
v˘t, kdyÏ se Luna zaãala zatmívat, a tak
její zármutek brzy pfie‰el.
Kronikáfii ze 16. století vyprávûjí, Ïe
bûhem rÛzn˘ch rituálÛ a ceremonií
bylo bûÏné pojídat maso tohoto psa
místo masa lidského. Huancové, kmen
sídlící v horách ve stfiedním Peru, ho
pr˘ dokonce chovali pro maso. V rÛz-
n˘ch ãástech hor i dnes lidé vyprávûjí,
Ïe tito psi se tam jiÏ nevyskytují, proto-
Ïe je snûdli. 

Pes jaké lék
Nahat˘ pes se od dávn˘ch dob pouÏíval,
a na peruánském venkovû se stále pouÏí-
vá, pfii mnoh˘ch léãebn˘ch praktikách.
Jeho tûlesná teplota dosahující aÏ
42°C pomáhá pfii léãbû astmatu, bron-
chitidy a revmatismu. Mnoho lidí
v horách, kde noãní teploty jsou znaãnû
nízké, spí se psem, kter˘ funguje jako
láhev teplé vody na bolavém místû. Je
v‰eobecnû známé, Ïe kdyÏ tento pes oli-
zuje zranûní, to se velmi rychle zacelí.
Mrtví je‰tû teplí psi jsou pokládáni na
Ïaludek nemocného tyfem nebo tyfoidní
horeãkou, u nemocn˘ch zápalem plic na
záda. V˘var z hlavy pr˘ je velmi úãinn˘ na
nervové problémy, moã niãí bradavice.
Z popela spálené lebky se vyrábûla velmi
úãinná mast na gangrénu. 
Doufejme, Ïe i u nás budeme brzy potká-
vat více tûchto nesmírnû zajímav˘ch psÛ
a pfiestaneme je povaÏovat za ‰eredné. Îe
více lidí bude schopno ocenit jejich odli‰-
nost od vût‰iny ostatních psÛ na této pla-
netû, ale zároveÀ schopnost dávat nám
pfiátelství a lásku, jiÏ s nimi mají spoleã-
nou. Eva Farfánová
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S právû  takov˘mi naháãi se
mÛÏete setkat v dne‰ním Peru

PobfieÏní
pou‰tû
v Peru.
I zde Ïijí
naháãi.
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