
riginální rumunsk˘ název tohoto
plemene zní ciobanesc romanesc
carpatin. V cizojazyãné literatufie

(nûmecké, anglické) se objevuje nejãastû-
ji pod zkrácen˘m názvem carpatin.
Vzhledem k diakritick˘m znakÛm stavby
tûla, pfiedev‰ím osrstûní, je zfiejmé, Ïe
nûkdy pouÏívan˘ ãesk˘ název rumunsk˘
ovãák je vûcnû nesprávn˘.
Plemeno je totiÏ podle exteriérov˘ch zna-
kÛ jednoznaãnû pfiíbuzné s pasteveck˘mi

psy - dogovit˘mi psy horského typu
(dlouhosrst˘mi) z dal‰ích evropsk˘ch
zemí, napfiíklad s kra‰sk˘m pasteveck˘m
psem, ‰arplanincem, maìarsk˘m kuvas-
zem, slovensk˘m ãuvaãem, podhalaÀ-
sk˘m pasteveck˘m psem, maremmansko
-abruzzsk˘m pasteveck˘m psem a dal‰í-
mi. PouÏití jména rumunsk˘ ovãák pro
karpatina zpÛsobuje navíc neÏádoucí
zmatek, protoÏe pln˘m právem patfií jiné-
mu rumunskému plemeni pracujícímu

pÛvodnû u stád ovcí – mioritikovi, skuteã-
nému rumunskému ovãáckému psu.
Proto je nutno obû plemena pouÏívaná
(ov‰em zcela jin˘m zpÛsobem) na území
dne‰ního Rumunska pfii pasení ovcí
naprosto dÛslednû odli‰ovat a to i názvo-
slovnû. V minulosti se toto plemeno
naz˘valo rumunsky také zavod.

PÛvod
Vznikl cílevûdom˘m v˘bûrem z pÛvod-
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KARPATIN - rumunský pastevecký pes
Nûkterá z plemen uznan˘ch v posledních létech prozatímnû FCI jsou u nás bûÏnû vídaná
a objevují se pravidelnû nebo aspoÀ pfiíleÏitostnû na v˘stavách. Jiná  jsou v‰ak známá
jen velmi málo, anebo jsou témûfi zcela neznámá, ale i ona se pravdûpodobnû zaãnou
dfiíve ãi pozdûji objevovat na v˘stavách, a proto bude vhodné si je pfiedstavit. 
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Carpatin je
velk˘, siln˘,
krásn˘ pes
budící
respekt
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ních místních pracovních dogovit˘ch psÛ
horského typu pouÏívan˘ch obyvateli
karpatsko-dunajské oblasti ke stráÏení
stád dobytka, pfiedev‰ím ovcí, pfied velk˘-
mi predátory, hlavnû vlky, rysy a medvû-
dy. Jeho pfiedkové se na území souãasné-
ho Rumunska dostali ze západní Asie se
psy, ktefií byli blízce spfiíznûni s pfiedky
stfiedoasijského a kavkazského pastevec-
kého psa, a to nejspí‰e jiÏ v období stfied-
ního neolitu (mlad‰í doby kamenné)
s obyvatelstvem, jehoÏ zdrojem obÏivy
bylo zemûdûlství (dosud Evropu ob˘vají-
cí lidská spoleãenství se tehdy Ïivila pfie-
váÏnû lovem zvûfie a sbûrem rÛzn˘ch ãás-
tí rostlin). K jeho pfiíbuzn˘m proto
nepatfií jen v˘‰e uvedená kulturní pleme-
na pasteveck˘ch psÛ, ale také plemena
dosud neuznaná, napfiíklad  bulharsk˘
pasteveck˘ pes (karakaãan, karakaãansko
kuãe), illyrsk˘ horsk˘ pes (‰ar tip), durmi-
torsk˘ past˘fisk˘ pes z âerné Hory a pas-
teveãtí psi z Malé Asie (Turecka). Pas-
teveãtí psi neusmûrÀovali ovce na pastvû
a pfii hnaní, zdrÏovali se na pastvinû
obvykle na nûjakém vyv˘‰eném místû,
stráÏili a zasahovali teprve tehdy, hrozilo-
li stádu bezprostfiední nebezpeãí v podo-
bû ‰elmy nebo nûjakého zlodûje dobytka.
K této práci byli pouÏíváni pfiedev‰ím psi,
neboÈ jsou silnûj‰í a pfii stfietu s protivní-
kem dÛraznûj‰í, drobnûj‰í feny se pouÏí-
valy pfiedev‰ím k ochranû hospodáfiství,
jako psi hlídací a obranáfi‰tí. Tak jako
v jin˘ch oblastech svûta pracovali i u stád
ovcí na dne‰ním rumunském území sou-
ãasnû také psi ovládající dobytek na past-
vû (aby se drÏel pohromadû a pohyboval
Ïádoucím smûrem) a pfii hnaní na krat‰í
vzdálenosti (na pastvu, z pastvy), pfiedko-
vé dne‰ního kulturního plemene -
rumunského ovãáka, pfiíslu‰níka v˘vojo-
vé skupiny ovãáck˘ch psÛ asijského
pÛvodu (se zavû‰en˘mi u‰ními boltci
a dlouhou srstí po celém tûle vãetnû obli-
ãeje a koncov˘ch ãástí konãetin – typu
tibetského teriéra). Rumunsk˘ pastevec-
k˘ pes se nepouÏíval jen v horstvech
Karpatského oblouku (o ãemÏ by mohlo
svûdãit jméno karpatin), ale i v níÏinách
v Podunají, tam kde právû pob˘valy ovce.
Vyskytoval se v Moldávii, Bukovinû
a Sedmihradsku (Transylvánii). V niÏ‰ích
polohách stáda pfiezimovala, teplou ãást
roku od jara do podzimu trávila na hor-
sk˘ch pastvinách, stále pod dohledem
karpatina. Na relativnû rozlehlém pÛvod-
ním areálu roz‰ífiení bylo moÏno rozli‰it
dva exteriérem ponûkud odli‰né typy –
sedmihradsk˘ se naz˘val karpatin a seve-
romoldavsk˘ bukovina. Souãasn˘ stan-
dard rumunského pasteveckého psa v‰ak
dva odli‰né rázy nerozeznává.

Snahy o zavedení ãistokrevného organi-
zovaného chovu rumunského pastevec-
kého psa jsou v zemi pÛvodu pomûrnû
starého data – první standard tohoto ple-
mene byl vypracován rumunsk˘m
Národním zootechnick˘m institutem jiÏ
v roce 1934. Pozdûji byl nûkolikrát upra-
ven (1982, 1999, 2001) Rumunskou kyno-
logickou asociací (Asociatia Chinologica
Romana, AChR), jejíÏ technická komise
také pfiipravila roku 2002 verzi pfiedloÏe-
nou ke schválení Mezinárodní kynologic-
ké federaci (FCI). Ta uznala rumunského
pasteveckého psa prozatímnû roku 2005
a zafiadila ho do skupiny 1 (ovãáãtí
a honáãtí psi s v˘jimkou ‰v˘carsk˘ch
sala‰nick˘ch psÛ), sekce 1 (ovãáãtí psi).
NáleÏí mu standard ãíslo  350.

Povaha
Vrozenû nesmírnû odváÏn˘ pes, vynikající
obranáfi, instinktivnû a nekompromisnû
stráÏící a bránící svûfiené mu stádo
a majitele. Je klidn˘ a spolehliv˘, poãíná si
dÛstojnû. Nedá se snadno vyprovokovat,
pokud se v‰ak rozhodne zasáhnout, je
neobyãejnû razantní a dÛrazn˘. Jeho cho-
vání má kofieny v minulosti, kdy byli jeho
pfiedkové vystaveni tvrdé selekci zamûfie-
né na agresivitu, která se povaÏovala za
nejdÛleÏitûj‰í vlastnost pro praktické
pouÏití. Z vrhu se ponechávala zpravidla
jen tfii ãtyfii ‰tûÀata, která si mezi souro-
zenci poãínala nejdominantnûji. Îádoucí
byla i agresivita k cizím osobám, neboÈ
po psech se Ïádalo, aby majetek, dobytek

i majitele bránili s maximálním moÏn˘m
dÛrazem pfied zlodûji, lupiãi a jin˘mi
nepovolan˘mi osobami. Pfii mnoÏství
vlkÛ, rysÛ, medvûdÛ a rÛzn˘ch pobertÛ
zejména v horsk˘ch oblastech to bylo
naprosto nezbytné. To ov‰em znamená,
Ïe rumunsk˘ pasteveck˘ pes patfií jen do
rukou zku‰eného, klidného a dÛsledného
majitele, kter˘ pamatuje na jeho ranou
socializaci. Uplatnûní by mohl dnes
vzhledem ke sv˘m schopnostem najít
i mimo svoji vlast, v nûkter˘ch evrop-
sk˘ch zemích, napfiíklad právû v âR, kde
neexistuje domácí pastevecké plemeno
psÛ. Mohl by se velmi úãinnû uplatnit pfii
ochranû stád ovcí pfied velk˘mi ‰elmami
(rysy, vlky, medvûdy), mnohdy velmi prac-
nû reintrodukovan˘mi po pfiedcházejícím
vyhubení zpût do pfiírody a pronásledo-
van˘mi farmáfii i myslivci pro údajné ‰ko-
dy páchané na domácím zvífiectvu a tzv.
lovné zvûfii (náhradu ‰kody zpÛsobené
chránûn˘mi ‰elmami by na státu mohl
vymáhat jen ten farmáfi, kter˘ by mûl
mnoÏství dobytka odpovídající poãet pas-
teveck˘ch psÛ). MÛÏe také pracovat jako
naprosto spolehliv˘, maximálnû dÛrazn˘
a dÛsledn˘ hlídaã domu a zahrady.

Popis
Je to pomûrnû velk˘, siln˘, pohybliv˘,
energick˘ pes obdélníkového tûlesného
rámce s mohutn˘m a hlubok˘m hrudní-
kem a ‰irokou, lehce svaÏitou zádí. Nikdy
nesmí b˘t pfiíli‰ hrub˘. Druhotné pohlav-
ní znaky jsou u tohoto plemene velmi
v˘razné, takÏe psa lze snadno rozeznat na
první pohled od feny – je vy‰‰í a mohut-
nûj‰í. Pro celkov˘ vzhled jsou dÛleÏité
tûlesné proporce jako délka mozkovny,
která má b˘t stejná jako polovina celkové
délky hlavy nebo o málo vût‰í, délka tûla,
která je vÏdy vût‰í neÏ kohoutková v˘‰ka,
pfiiãemÏ feny mohou b˘t del‰í v bederní
partii, a hloubka hrudníku, která odpoví-
dá zhruba polovinû kohoutkové v˘‰ky.
Ideální kohoutková v˘‰ka se má pohybo-
vat u psÛ v rozmezí 65 aÏ 73 cm, u fen 59
aÏ 67 cm, ale celkov˘ dojem, kter˘m jedi-
nec pÛsobí, je vÏdy mnohem dÛleÏitûj‰í
neÏ absolutní velikost. Tûlesná hmotnost
má odpovídat celkové velikosti. Musí
zdÛrazÀovat dojem síly, kter˘m má pes
pÛsobit, nesmí v‰ak vzbuzovat zdání, Ïe
je tûÏkopádn˘.
Hlava je podle platného standardu FCI
lupoidního typu (pfiipomíná vlka), se
stfiednû dlouhou  mozkovnou. Celkovû
má b˘t silná, ne v‰ak pfiíli‰ tûÏká.
Mozkovna by mûla b˘t v ãelní partii ‰iro-
ká a slabû klenutá. Nej‰ir‰í je mezi u‰ními
boltci a smûrem k stopu se zfietelnû zuÏu-
je. Podélná ãelní brázdiãka je pomûrnû
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Karpatin na
svûtové v˘stavû

v Poznani
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dlouhá, dostateãnû zfietelná. Stop je pfii-
mûfien˘, ani pfiíli‰ srázn˘, ani pfiíli‰
povlovn˘. âenichová partie má zhruba
tvar komolého kuÏele, je silná, na pomy-
slném pfiíãném fiezu pfiibliÏnû oválná. Její
délka je o málo men‰í neÏ délka mozkov-
ny nebo stejná. Nos musí b˘t velk˘, ‰iro-
k˘, vÏdy ãernû zbarven˘. âelisti musejí
b˘t dobfie vyvinuté, silné a pevné. Zuby
mají b˘t silné, skus je nÛÏkov˘, fiezáky
jsou uspofiádány do lehkého oblouku.
Líce by mûly b˘t suché, tvofiené siln˘mi,
nikoli v‰ak vystupujícími Ïv˘kacími svaly,
k nimÏ tûsnû pfiiléhá kÛÏe. Oãi jsou
mandlového tvaru, mírnû ‰ikmé, nikoli
pfiíli‰ velké v porovnání s celkovou veli-
kostí hlavy. Mají tmavû hnûdou barvu.
Nikdy nesmûjí b˘t ani vypoulené, ani
zapadlé. U‰ní boltce nemají b˘t pfiíli‰ vel-
ké, jsou trojúhelníkovité, nasazené ponû-
kud nad linií oãí, s lehce zaoblen˘mi
vrcholy. Jsou zavû‰ené a pfiiléhají k lícím.
Krk je svalnat˘, velmi siln˘, stfiednû dlou-
h˘. Osa krku svírá s horizontálou úhel
kolem 50°. Trup je statn˘, dobfie vyvinut˘,
mírnû protáhl˘. Jeho horní linie je rovná,
pevná. Kohoutek jen lehce prominuje,
hfibet stfiední délky je rovn˘, pevn˘ a sval-
nat˘. Bedra jsou silná, dobfie osvalená, ne
v‰ak pfiehnanû ‰iroká, a nikdy nesmûjí b˘t
ani pfiíli‰ dlouhá (pak by horní linie tru-
pu nebyla dostateãnû pevná), ani pfiíli‰
krátká. Záì je ‰iroká a dobfie osvalená,
stfiední délky, lehce svaÏitá. Nikdy nesmí
b˘t sráznû spáditá. Hrudník je patfiiãnû
vyvinut˘, pomûrnû ‰irok˘ a hlubok˘ tak,
Ïe dosahuje k loktÛm. Îebra musejí b˘t
silná a náleÏitû klenutá, nikdy v‰ak
nesmûjí b˘t sudovitá. Ocas je relativnû
vysoko nasazen˘, bohatû osrstûn˘. Je
nesen dolÛ zavû‰en˘, rovn˘ nebo lehce

‰avlovitû zahnut˘. Dosahuje k hleznÛm.
V pohybu a pfii vzru‰ení (v afektu) ho pes
nese v˘‰e, aÏ nad horní linií tûla, nikdy
v‰ak nesmí b˘t ocas zatoãen˘ do kruhu
nebo stoãen˘ a pfiiloÏen˘ na záì.
Hrudní konãetiny mají silné kosti a pfii
pohledu zepfiedu i ze strany musejí b˘t
rovné, kolmé k podkladu. Lopatky jsou
silné, pfiimûfienû sklonûné (smûfiují sv˘mi
vrcholy vzad). Lokty tûsnû pfiiléhají
k tûlu, nesmûjí b˘t ani vyboãené, ani vbo-
ãené. Pfiedloktí jsou rovná, velmi silná, na
pomyslném pfiíãném fiezu oválná. Záprstí
mají b˘t krátká, pfii pohledu zboku lehce
ze‰ikmená. Tlapky jsou oválného tvaru,
mohutné, kompaktní. Pánevní konãetiny
jsou rovné a kolmé k podkladu, svalnaté,
siln˘ch kostí, pfiimûfienû zaúhlené.
Stehna mají b˘t ‰iroká a velmi svalnatá,
bérce silné, osvalené, odpovídající délky.
Hlezna se poÏadují pevná, nikdy by

nemûla b˘t ani pfiíli‰ vysoko (pak by
pánevní konãetiny byly pfiíli‰ strmé), ani
pfiíli‰ nízko nad podkladem. Nárty muse-
jí b˘t pevné, kolmé k podkladu. Tlapky
jsou oválného tvaru, dobfie vyvinuté,
kompaktní, ponûkud men‰í neÏ tlapky
hrudních konãetin. Prsty by mûly b˘t kle-
nuté, sevfiené. Paspárky, jsou-li vyvinuty,
mohou b˘t odstranûny, pokud v nûkte-
r˘ch státech není zákonem na ochranu
zvífiat tento chirurgick˘ zákrok zakázán.
Ná‰lapné pol‰táfiky jsou pruÏné a odol-
né. Pohyb musí b˘t voln˘, vydatn˘, rázn˘
a naprosto jist˘. V pohybu musejí b˘t
konãetiny vÏdy paralelní.
KÛÏe je popelavû ‰edû zbarvená, koÏní
deriváty – nos, okraje oãních víãek a pys-
ky – musejí b˘t ãerné, drápy mohou b˘t
popelavû ‰edé nebo ãerné. Krycí srst je
hrubá, hustá, rovná, podsada hustá
a mûkká. S v˘jimkou hlavy a pfiedních
stran konãetin, kde je srst krátká a pfiile-
hlá, má b˘t osrstûní na celém tûle stfiednû
dlouhé, bohaté. Na krku, na zadních stra-
nách konãetin a na ocasu je srst nejdel‰í.
Velmi bohaté osrstûní na tûchto partiích
tûla je pokládáno za typické. Zbarvení srs-
ti je vlko‰edé, rÛzného odstínu, zpravidla
tmav‰í na svrchní stranû tûla a svûtlej‰í
na bocích. Pfiípustné jsou bílé znaky, ale
nesmûjí pfievládat.
K váÏn˘m vadám patfií v‰echny odchylky
od standardu, které sniÏují pouÏitelnost
psa, pfiíli‰ lehká nebo pfiíli‰ tûÏká stavba
tûla, pfiíli‰ svûtlá barva oka, v˘raznû volná,
spadlá dolní oãní víãka odkr˘vající spojiv-
ku, pfiíli‰ tûÏké (masité) pysky a spadající
ústní koutky, v˘razné nedostatky v pig-
mentaci, protáhle obdélníkovit˘ (délka
tûla o 10 procent vût‰í neÏ kohoutková
v˘‰ka) nebo naopak ãtvercovit˘ tûlesn˘
formát. Mezi vyluãující vady náleÏí pfiíli‰-
ná agresivita, bázlivost nebo letargiãnost,
nápadnû atypick˘ vzhled pfiipomínající
krátkosrsté dogovité psy (typu anglické-
ho mastifa), absence jednoho P3 a jedno-
ho dal‰ího zubu, absence ‰piãáku, absen-
ce jednoho P4, absence nûkterého
moláru, absence tfií nebo více zubÛ (net˘-
ká se prvních premolárÛ), pfiedkus nebo
podkus dolní ãelisti, kle‰Èov˘ skus, pfiíli‰
lehká kostra, nedostateãnû vyvinut˘
hrudník, chybûjící podsada, jiná neÏ krát-
ká srst v obliãeji a na koncov˘ch ãástech
konãetin, kudrnatá nebo chundelatá srst,
drátovitá, dlouhá, zplihlá nebo hedvábná
srst tvofiící pû‰inku táhnoucí se stfiedem
hfibetu, v˘razná depigmentace okrajÛ
oãních víãek, nosu, kÛÏe a pyskÛ, svûtle
zbarvené („sklenûné“) oãi, hnûdé, Ïíhané,
Ïluté nebo strakaté zbarvení srsti,
kohoutková v˘‰ka u psÛ men‰í neÏ 62 cm
a u fen men‰í neÏ 58 cm. Ivan Stuchl˘
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Pohyb musí b˘t voln˘, vydatn˘ a rázn˘

·tûÀata carpatinÛ
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