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PORTRÉT PLEMENE

Vynikající a oddan˘ ãlen rodinné smeãky

Z povahov˘ch
vlastností 
vyniká inte-
ligence, síla,
samostatnost
a pfiátelská
povaha
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ak uÏ sám název pleme-
ne napovídá, pochází
pÛvodem z Norska. 

Dne‰ní obyvatelé Norska fiíka-
jí, Ïe se jedná o jedno z nej-
star‰ích „antick˘ch“ plemen,
jehoÏ kofieny sahají aÏ do ãasÛ
star˘ch VikingÛ. Ti toto psí
plemeno pr˘ oznaãovali jako
multitalentované. V dobách
hluboce historick˘ch byl nor-
sk˘ losí pes ‰ed˘ pouÏíván
a drÏen jako pes saÀov˘, hlída-
cí a samozfiejmû jako loveck˘
pes. Dokazují to skalní rytiny
z doby bronzové. Lovecké
a hlídací schopnosti postu-
pem generací zvítûzily. Dnes
je pouÏíván pfiedev‰ím k lovu
losÛ, ale i medvûdÛ nebo vlkÛ.
Za svou dne‰ní vûhlasnost
vdûãí norsk˘ losí pes své
„matefiské organizaci“ – nor-
skému kynologickému klubu –
Norsk Kennel Club (NKK). 

NORSK KENNEL CLUB
Norsko má nûco málo pfies 4
miliony obyvatel. Z nich je
témûfi 400 tisíc organizováno
v loveckém svazu a 100 tisíc
v kynologickém klubu. Uvá-
dím tato ãísla pro porovnání
se situací u nás v âeské repub-
lice. PfiedchÛdcem NKK byl jiÏ
od roku 1877 Norsk˘ loveck˘
a rybáfisk˘ spolek. Vlastní
NKK byl zaloÏen ve mûstû
Kristiania v roce 1898. Hlav-
ními cíli byl dozor nad cho-
vem, zfiízení plemenné knihy
a pofiádání kynologick˘ch ak-
cí. Od roku 1938 zaãaly vzni-
kat jednotlivé chovatelské klu-
by a v dne‰ní dobû má NKK
83 klubÛ chovatelÛ loveck˘ch
plemen. Z toho je 23 klubÛ
chovatelÛ loveck˘ch honiãÛ
a slídiãÛ a 127 klubÛ chovate-
lÛ ostatních plemen. Norsk˘

losí pes ‰ed˘ je „vlajkov˘m ple-
menem“ NKK. Po první svû-
tové válce zaãal NKK s nava-
zováním vzájemn˘ch vztahÛ
s partnersk˘mi zahraniãními
kluby a losí pes se tak v roce
1928 dostal poprvé z Norska
do tehdej‰í Anglie. Ve tfiicá-

t˘ch letech minulého století
byl importován do západní
Evropy. Ameriãtí vojáci, ktefií
byli sv˘m pÛvodním povolá-
ním profesionálními lovci, si
norského losího psa dovezli
po druhé svûtové válce domÛ
do Ameriky a tam byl v roce
1948 jako plemeno pfiijat do
United Kennel Clubu v USA
a Kanadû. Do âeské republiky
byla první fenka dovezena 10.
záfií 2003. 
V roce 2004 registroval NKK
celkem 404 510 psÛ a fen
v‰ech plemen. Norsk˘ch losích
psÛ ‰ed˘ch (NLS) bylo v roce
2004 v plemenné knize NKK
zapsáno 19 085. Z pfiíbuzn˘ch
plemen pak norsk˘ losí pes
ãern˘ – 2448, jämthund – 3168,
karelsk˘ medvûdí pes – 461,
‰védsk˘ losí pes bíl˘ – 686, zá-

padosibifiská lajka – 413 a v˘-
chodosibifiská lajka – 326. Roã-
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Vynikající a oddan˘ ãlen rodinné smeãky

Norský losí pes šedý

J

„Mohutně
stavěný

honič
a vynikající

domácí
společník.“

Nor‰tí losí psi jsou jedni z mnoha druhÛ poãetné rodiny ‰picÛ. âasto b˘vají naz˘váni
perlou seversk˘ch loveck˘ch plemen. Dne‰ní roz‰ífiení ve skandinávsk˘ch zemích 
je obdobné jako jezevãíkÛ v âeské republice. „ElghundÛ“ (elg = los, hund = pes) 
jsou dvû plemena – ‰ed˘ (FCI 242) a ãern˘ (FCI 268). ·ed˘ je nejroz‰ífienûj‰í.

Jako správn˘
honiã má

siln˘ hlas

Má úmûrnû silné
kompaktní tûlo

se stfiednû
dlouhou srstí
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ní pfiírÛstky ‰tûÀat NLS se
pohybují v rozmezí od 1 do 1,5
tisíce. Okolo 700 jedincÛ b˘vá
roãnû vystavováno a zhruba
300 se zúãastní loveck˘ch pra-
covních zkou‰ek.

LOVECKÉ PLEMENO
Zaãátek devadesát˘ch let pro
mû mûl, mimo jin˘ch, dvû vel-
ká pozitiva. Mohli jsme koneã-
nû zaãít svobodnû cestovat
a lékafii dovolili mé alergické
dcefii Ïít v bytû s pejskem.
Zaãalo pro mne nelehké roz-
hodování – ‰tûÀátko kterého
plemene si pofiídit. Zaãal jsem

v té dobû jezdit rybafiit do
rybáfiského ráje – do Norska.
Velmi brzo jsem se spfiátelil
mimo rybáfiÛ i s norsk˘mi

kynology a myslivci, pfiesnûji
bych mûl fiíci lovci. Po dvou
letech jsem byl mezi nû pfiijat
a mohl jsem se zaãít aktivnû
zapojovat do lovu nejlákavûj-
‰ího, lovu losa. Pfied zaãátkem
lovecké sezony jsme s pfiáteli
Atlem a Terjou vidûli a vysto-
povali losÛ nespoãet. Ov‰em
jako zvûfi u nás má i los v Nor-
sku v hlavû svÛj kalendáfi a po
zaãátku doby lovu je los
mimofiádnû obezfietn˘. Nacho-
dili jsme v tûÏkém terénu za
stovky hodin snad stovky kilo-
metrÛ a losa neulovili. Ka-
marádi loveckého psa nemûli,
tak jsem od nich chtûl, aÈ pfii-
zvou nûkoho se psem. Na pfií‰-
tí sezonu to slíbili. A opravdu.
První den lovecké sezony, prv-
ní spoleãná lovecká akce,
obdoba na‰í naháÀky. Pfiijel
i Helge s krásn˘m a zku‰en˘m
losím psem. Takto se psem je
pr˘ úspû‰n˘ lov zaruãen. Byl
jsem zvûdav. A velmi mile pfie-
kvapen. Mûli jsme ten den
povolenky na jeden kus mla-
dého losa a jedno lose. Psa
pou‰tûl jeho vÛdce v devût

hodin ráno. V poledne jsme
mûli denní plán lovu splnûn,
oba kusy uloveny. Norsk˘ losí
pes ‰ed˘ je vynikající individu-
ální honiã. Najde teplou stopu
zvûfie, vydá se po ní, aÏ kus
dostihne, a za souvislého hlá-

‰ení pohyb losa brzdí, aÏ
zastavuje. Lovci jdou tûÏk˘m
terénem za hlasem psa a mo-
hou tak korunovat svoji
námahu zaslouÏen˘m úlov-
kem. Tehdy jsem poprvé zaãal
uvaÏovat o koupi ‰tûnûte nor-
ského losího psa. KdyÏ jsem
v dal‰ích letech vidûl, jak vyni-
kající pes je to do rodiny i do
lesa, má touha po tomto ple-
meni je‰tû zesílila. Nedávala
mi spát jedna v‰eteãná otázka.
Jak by tento pes pracoval
v na‰ich podmínkách pfii na-
háÀkách na jelení zvûfi a divo-
ká prasata. Následující rok
jsem kamaráda norského lov-
ce Petera s jeho psem Prinzem
pozval k nám do âR na lov
vysoké a divok˘ch prasat. 
KdyÏ jsem na vlastní oãi u nás
vidûl práci norského losího
psa v konkurenci brak, barvá-
fiÛ a kopovÛ, bylo rozhodnu-
to! Koupit v Norsku ‰tûÀátko
s PP od dobfie lovecky vede-
n˘ch rodiãÛ v‰ak není tak jed-
noduché. Vrhy b˘vají na dva
roky dopfiedu zamluveny. Mu-
sel jsem poãkat.
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Vynikající a oddan˘ ãlen rodinné smeãky

Hlava je mezi
u‰ima ‰iroká, 
ãelo a t˘l hlavy
nepatrnû klenuté
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IMPOZANTNÍ
SEVE¤AN
Norsk˘ losí pes ‰ed˘ je na svo-
ji velikost mohutnû stavûn˘
loveck˘ honiã i vynikající
domácí spoleãník. Norové
o svém národním plemeni,
stejnû jako o sobû, soudí, Ïe by
mûl b˘t bystr˘, rychl˘ a odváÏ-
n˘. Toto v‰e plnû splÀuje. Jako
správn˘ honiã má siln˘ hlas,
kter˘ pfii práci v lese nebo
zji‰tûní neÏádoucího vetfielce
ihned rád vyuÏije. Z pova-
hov˘ch vlastností vyniká inte-
ligence, síla, samostatnost
a pfiátelská povaha. Má úmûr-
nû silné kompaktní tûlo se
stfiednû dlouhou srstí. Ta
nesmí b˘t zjeÏená nebo pícha-
jící. Ocas musí mít pfiiléhavû
a pevnû stoãen˘ nad hfibet.
Hlava je mezi u‰ima ‰iroká,
ãelo a t˘l hlavy nepatrnû kle-
nuté s typick˘m lebeãním
hrbolkem. âenich mírnû dlou-
h˘ a rovn˘. Silná tlama s pevnû
sevfien˘mi rty. U‰i jsou pevné,
tuhé, vztyãené zpfiíma nahoru.
Na koncích za‰piãatûlé a cel-
kovû velmi pohyblivé. Sluch
stejnû jako zrak je vynikající.
Inteligentní, ale nenápadné
a nevyãnívající tmavû hnûdé
oãi by mûly mít pfiátelsk˘
v˘raz. Pevn˘, siln˘ ováln˘ krk.
Srst losího psa je uzpÛsobena
drsnému severskému podnebí.
Podsada je bílá, hustá, nepro-
pou‰tûjící chlad a vodu. Pesíky
jsou drsnûj‰í a tmavé aÏ ãerné.
Na krku a pfiední ãásti hrudi
vytváfiejí prouÏky. 
Celkov˘m drÏením a pohybem
tûla ukazuje losí pes svoji
ãilost a vytrvalost.
Pracovní zkou‰ky lovecké upo-
tfiebitelnosti se skládají z práce
na stopû (umûlé i pfiirozené),
zkou‰ka na fiemeni (band-
hund) a zkou‰ka na volno.

PES RODINN¯
V roce 2003 jsem fenku jmé-
nem Tara dovezl z Norska do
âech, do praÏského paneláko-
vého bytu. V plemenné knize
dostala pfiidûleno ãíslo jedna.
V‰echny zmínûné charaktero-
vé a povahové vlastnosti mo-
hu z vlastní zku‰enosti stopro-
centnû potvrdit. A myslím si,
Ïe nejenom já, ale i v‰ichni mí

pfiátelé a známí, ktefií mû
i Taru znají. Tráví se mnou ve‰-
ker˘ ãas, beru ji s sebou i do
zamûstnání. Na podzim minu-
lého roku získala v âesk˘ch
Budûjovicích CAC, CACIB
a BOB. Vyhrála V. skupinu FCI
a cel˘ v˘stavní den (BOD).
V leto‰ním roce se pfiipravuje-
me na dal‰í v˘stavy a hlavnû
na zkou‰ky z pracovního v˘ko-
nu – zkou‰ky honiãÛ a barváfi-
ské zkou‰ky honiãÛ. Na leto‰ní
rok mám v Norsku objednané
‰tûnû – pejska ‰edého losího
psa. Rád bych zaloÏil tradici
chovu tohoto krásného ple-
mene u nás doma v âeské
republice. Fotodokumentace
od narození ‰tûÀat aÏ do doby
souãasné je k vidûní na inter-
netové adrese http://elghund.-
album.cz/tara.

Pavel ·tangl
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Standard krátce:
âÍSLO STANDARDU FCI:
242
ZEMù PÒVODU: Norsko
KLASIFIKACE FCI: Skupina 
5 (sever‰tí loveãtí psi)
CELKOV¯ VZHLED: Typick˘
‰pic, kompaktní silné tûlo.
VELIKOST: 49 aÏ 52 cm
(kohoutková v˘‰ka)
HMOTNOST: 
Mezi 17 a 23 kilogramy
POVAHA: OdváÏná,
samostatná, 
pfiátelská, inteligentní
OSRSTùNÍ: Stfiednû dlouhé
s hustou podsadou
BARVA: Bílá podsada
a tmavé aÏ ãerné pesíky
PRÒMùRN¯ VùK: 
12 aÏ 15 let
KONTAKTNÍ ADRESA: 
Pavel ·tangl, Roháãova 30,
CZ-130 00 Praha 3

Co ještě s sebou
na dovolenou?

Scalibor®

Protectorband
antiparazitární obojek pro psy
Ochrana proti klíšťatům, blechám a pakomárům

Ochrana proti klíšťatům, blechám, pakomárům 
– přenašečům leishmaniózy 

Leishmanióza je závažné onemocnění, které může končit i smrtí. Na 
psa se přenáší kousnutím pakomárem „Phlebotomus perniciosus“. Pří-
činou je mikroskopický parazit „Leishmania infantum“. Leishmanió-
za je nejvíc rozšířená v latinské Americe a v oblasti Středozemního 
moře (viz. mapka – ohrožené oblasti červeně).

Mezi nejčastější příznaky patří ztráta srsti, a to hlavně v okolí očí 
a mordy, přerůstání a rozdvojení drápů. Z celkových příznaků je to 
nechutenství, snižování hmotnosti, horečka, zduření mízních uzlin, 
průjmy, v posledním stádiu nemoci selhání ledvin, které je pro psa 
většinou smrtelné.

Nemoc je přenosná na člověka.
Myslete proto na svého psa i sebe.

Žádejte u svého veterinárního lékaře.
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