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KdyÏ kolem roku 1895 daroval rusk˘ car Alexandr II.
tehdy je‰tû princeznû, pozdûj‰í anglické královnû
Alexandfie „ruského vlkodava“ (tak byl barzoj naz˘ván
je‰tû do roku 1936) Alexe, jistû netu‰il, Ïe zakládá
slávu a popularitu tohoto plemene v celé Evropû.
Alexandra byla velkou milovnicí a chovatelkou psÛ,
navíc sama své psy pfiedvádûla na v˘stavách.

lex byl importován spoleãnû s dal‰ím
barzojem jménem Gaãina, kter˘ po-
cházel ze psince prince Galicina. Alex

získal na v˘stavách pfies sto ocenûní, zvítûzil
i na prestiÏní v˘stavû 500 Guinea Dohlpur
Gold Cup v roce 1910. Pí‰e se, Ïe lidé stáli na
v˘stavách po stovkách ve frontách, aby zachy-
tili alespoÀ „záblesk“ tohoto slavného králov-
ského psa. Pfiedtím nebyl barzoj v Anglii
a v podstatû ani v jinde v Evropû pfiíli‰ znám.
J. H. Welsh – Stonehenge napfiíklad je‰tû
v roce 1859 poznamenává, Ïe do té doby
nebyl do Británie Ïádn˘ barzoj dovezen,
a dokonce není k dispozici ani Ïádn˘ spoleh-
liv˘ portrét tohoto plemene! Na v˘stavû se
poprvé objevil roku 1863 v Birminghamu, pes
Katae patfiil vévodkyni z Manchesteru. V roce
1870 byla pro barzoje ustavena na v˘stavû
v Crystal Palace samostatná tfiída.
Na rozvoji chovu mûla ov‰em hlavní podíl
jiná anglická ‰lechtiãna, vévodkynû z Newcas-
tlu, která do Británie dovezla svého prvního
barzoje jménem Spain v roce 1890; dal‰í psi,
pfiímé importy z Ruska, jmenovitû Carica,
Milka a Vikra, se pak stali základem anglické-
ho chovu tohoto plemene. ·lo o proslulé bar-
zoje Perchino z chovu velkovévody Nikolaje. 
Chov barzojÛ se úspû‰nû rozvíjel i v Nû-
mecku. V roce 1913 posuzoval na v˘stavû
v Kasselu rusk˘ generál George de Meyer
a o úrovni pfiedveden˘ch psÛ se vyjádfiil slovy:
„Kdyby mûl u nás (v Rusku) nûkdy ná‰ národ-
ní rusk˘ barsoj zaniknout, mohli bychom jej
v Nûmecku znovu nalézti.“ JiÏ v roce 1910
vy‰la v Nûmecku první oficiální plemenná
kniha pro chrty s 500 zápisy barzojÛ. K nej-
lep‰ím chovatelsk˘m stanicím, které ovlivnily
i chov barzojÛ v âechách, patfiily ve 30. a 40.
letech minulého století Rasswet z Memmin-
genu, vom Siberhof z Freibergu, Heidestrum
z Celle a Ural z Chemnitz. Odtud pocházela
vût‰ina tehdej‰ích favoritÛ mezinárodních
v˘stav. Úspûch byl zaloÏen na úzké spoluprá-
ci fií‰ského Faschaft für Winhundliebhaber
s moskevsk˘mi chovateli E. Bussiusem a Ar-
tem Boldarevem. âeská chovatelka Hana
Kratochvílová z Prahy v této souvislosti v roce
1941 uvedla, Ïe tito chovatelé „pûstí v˘luãnû
se psy plav˘mi, aby se vyvarovali ãerné barvy
v potomstvu, která jest v rusk˘ch chovech
ostfie zavrhována“, pfiiãemÏ „psi barvy ãerno-
bílé (ménû uÏ bíloãerné) pfiipou‰tí se na
v˘stavy jen potud, mají-li jinak cel˘ souhrn
Ïádoucích pfiedností rasov˘ch, av‰ak k chovu
se zpravidla ani tûchto nepouÏívá“.
V âechách byla zfiejmû první chovatelkou bar-
zojÛ paní Kapínová v Brand˘se, která po prv-
ní svûtové válce zaloÏila chovatelskou stanici
Canip, dále M. Khun z Nové Paky, stanice
Z Kumburku. V roce 1938 byli v‰ak na v˘sta-
vû v Praze pfiedvedeni pouze tfii psi, o rok
pozdûji jedin˘. Michal Císafiovsk˘
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Tfii „zakládající“ psi anglického chovu, ‰ampion Carica,
Milka a Vikra, zachycení pfii lovu zajícÛ v roce 1896

„Skupina celebrit“, vysoce ocenûná vévod-
kyní z Newcastlu, v chovatelské stanici 
E. H. Guye „Celebrated Borzois“, Surrey;
zleva Russet of Llanfair, Call Boy, Felstead,
Book Law, Solario a Coronach, 1926

Rusk˘ chrt barzoj pÛsobící v ãeském chovu 
Igor Cyrill Heidestrum, nar. 8. 12. 1939, chov. 
W. Weber, Celle, majitelka H. Kratochvílová

Pes Tzigan Tiranka z Addlestone Kennel
se svou paniãkou „v jejich autû“, 1925
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Vévodkynû z Newcastlu byla první
prezidentkou anglického Borzoi Club;
snímek je pravdûpodobnû z roku 1895

Orlitza of Addlestone a Dozor of Addle-
stone patfiící Mrs. A. A. Vlasto, Bracknell

Call Boy
(zápis
K.C.S.B. 531
J.J.); u tohoto
psa byly
nejvíce cenûny
oãi a v˘raz
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