
rvní psané záznamy
o tomto plemeni jsou
datovány rokem 1067

a pocházejí od chorvatsk˘ch
mnichÛ, pÛsobících na území
Bosny a Hercegoviny. Pozdûj‰í

zápisy, které byly pofiízeny ve
14. století chorvatsk˘mi knûzi,
dokazují, Ïe plemeno bylo
známé uÏ pfied staletími
a jeho vzhled se od té doby
pfiíli‰ nezmûnil. Nûkolik foto-

grafií z dvacát˘ch let minulé-
ho století také potvrzuje, Ïe
plemeno zÛstalo nedotãené
a bez degenerace, jinak tolik
charakteristické pro ãistokrev-
ná plemena.

Ale ubíhající léta a rozsáhl˘
úpadek tradiãního zpÛsobu
chovu ovcí postihly i tornjaka.
V sedmdesát˘ch letech 20. sto-
letí do‰la situace tak daleko, Ïe
ãistokrevní psi byli na pokraji
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Starobylé plemeno
zachráněno před vyhynutím
Tornjak je starodávné plemeno, pouÏívané jiÏ po staletí na území Chorvatska, Bosny
a Hercegoviny jako ovãáck˘ pes. Stavbou tûla se velmi podobá starovûk˘m horsk˘m psÛm,
objeven˘m na území Euroasie. ¤íká se, Ïe toto plemeno znali i stafií ¤ímané a v ¤ímské fií‰i byl
vyuÏíván u vojska a jako stráÏní pes. JakoÏto pastevecké plemeno se roz‰ífiil po celé Evropû,
takÏe dnes mÛÏeme podobné psy najít i v Pyrenejích a v oblasti kolem fieky Raina. Jméno
tornjak pochází z chorvatského slova tor, coÏ v pfiekladu znamená ohrada pro dobytek.

Tornjak je
starobylé
pastevecké
plemeno 
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vyhynutí. Mal˘ okruh jedincÛ
zÛstal jen v horsk˘ch oblas-
tech Bosny a Hercegoviny
a v nûkter˘ch ãástech Chor-
vatska, kde je‰tû fungoval tra-
diãní zpÛsob hospodafiení.
Osud tornjaka by byl zpeãetûn,
neb˘t jeho vá‰niv˘ch obdivo-
vatelÛ, ktefií zaãali pracovat na
obnovû plemene a v roce 1982
zaloÏili v Záhfiebu SdruÏení
pro chov tornjaka. Dnes je
v plemenné knize zapsáno více
neÏ tisíc psÛ a chorvatsk˘
Kynologick˘ klub usiluje o uz-
nání plemene mezinárodní
organizací FCI.
PfiestoÏe je chov tohoto ple-
mene zatím spí‰e záleÏitostí
národní úrovnû, zájem o nûj
panuje i v mezinárodních kru-
zích, a mÛÏeme jej proto spat-
fiit nejen v Chorvatsku, ale
i v Bosnû a Hercegovinû, Ra-
kousku a Maìarsku. 

MÍRN¯, ALE
NEBOJÁCN¯
Tornjak je typick˘m pfiedstavi-
telem skupiny FCI 1 - je to
velk˘ siln˘ pes, vyváÏen˘ a sta-
bilní v pohybu. PfiestoÏe ‰tû-
Àata váÏí pouze 400 aÏ 600
gramÛ, v dospûlosti feny do-
sahují váhy 35 aÏ 40 kg a psi
60 aÏ 70 kg s ohledem na v˘‰-

ku, která je cca 70 cm u psÛ
a 60 aÏ 65 cm u fen.
Srst tûchto psÛ je dlouhá
a bohatá, buì vícebarevná,
nebo sestávající ze dvou aÏ tfií
barev. Hlavní barva je vÏdy
bílá, dal‰ími jsou hnûdá nebo
ãerná ve formû ploten. MÛ-
Ïeme vidût i tmavé jedince
s bíl˘mi partiemi na krku, hla-
vû a nohách, nebo i zcela bílé
psy s mal˘mi plochami na tûle,
nohách a na hlavû.
Lidé, ktefií toto plemeno cho-
vají, fiíkají, Ïe je silnû vázané
na majitele a ãleny rodiny
a vÏdy si plnû uvûdomuje svo-
ji sílu. První dojem z tohoto
plemene je, Ïe stojíte tváfií
v tváfi psu, kter˘ je zdánlivû
nedÛvûfiiv˘, ale ve skuteãnosti
je pouze zdrÏenliv˘ a opatrn˘
v kontaktu s cizími lidmi. Po
bliÏ‰ím seznámení poznáte
jeho náklonnost k lidem, pro-
toÏe tornjak je mírn˘ a vyrov-
nan˘ pes. Souãasnû má ale
sklony k dominanci vÛãi ostat-
ním psÛm, proto by budoucí
majitel mûl vûnovat velkou
pozornost jeho v˘chovû. 
V minul˘ch letech se tornjak
stal v Chorvatsku velmi popu-
lárním a mÛÏeme ho v souãas-
né dobû najít i ve mûstech
jako rodinného mazlíãka. Je

ale nutné mít stále na pamûti,
Ïe jakkoli tornjak pÛsobí
lín˘m dojmem, potfiebuje ten-
to velk˘ pes hodnû pohybu
a je velmi vytrval˘. Jinak je
nenároãn˘ a velice pfiizpÛso-
biv˘. KdyÏ vidíte tornjaka na
ulici, je tûÏké uvûfiit, Ïe tento

pes nûkdy bránil ovce pfied
vlky, ale i v dne‰ní dobû, je-li
napaden, umí prokázat svoji
sílu a nebojácnost.

ZPÁTKY DO HOR
V souãasnosti se tornjak vrací
ke svému pÛvodnímu úãelu.
Chorvatská vláda ve spoluprá-
ci s Evropskou unií pfiedstavi-
la tornjaka jako pasteveckého
psa v programu pro horské
oblasti Chorvatska. Tentokrát
ale nejen kvÛli ochranû dobyt-
ka, ale i na ochranu vlkÛ, ktefií
jsou ohroÏen˘m a chránûn˘m
druhem. Budoucnost je tedy
zaji‰tûná - na jedné stranû je
populace horsk˘ch pastevec-
k˘ch psÛ a na stranû druhé
v˘stavní psi. Snad i FCI ocení
práci chorvatsk˘ch kynologÛ
a tornjak brzy získá ãíslo FCI
standardu. To je hlavní metou
Kynologického klubu tornja-
ka a Chorvatského kynologic-
kého svazu. Zoran Vrbanac,

zahraniãní 
spolupracovník SP,

Chorvatsko
KONTAKT A INFORMACE:
Vasiljev Mirjana, 
Tornjak breeder 
(majitel psÛ na fotografiích),
vasiljevmir@inet.hr, Kinolo‰ki
klub Tornjak, www.kktornjak.hr
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„Velký 
silný pes,
vyvážený
a stabilní

v pohybu.“

VÛãi cizím
lidem je

zdrÏenliv˘

Tornjak má bohatou
dlouhou srst
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