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PLEMENA PSÒ

Nejrychlej‰í psi svûta

Na bûÏící
afgánské
chrty je
úchvatná
podívaná

Kde se vzali CHRTI

Od v‰ech ostatních domácích psÛ se chrti na první pohled li‰í sice jen zdánlivû, pﬁesto v‰ak
natolik, Ïe napﬁíklad v roce 1900 uvaÏoval ‰v˘carsk˘ zoolog Conrad Keller o tom, Ïe jejich
pﬁedkem by mohl b˘t nikoli vlk, ale z Afriky pocházející vlãek etiopsk˘ (Canis simensis,
syn. Simenia simensis), jehoÏ lebka mu nápadnû pﬁipomínala lebku ruského chrta – barzoje.

N

a základû nástûnn˘ch vyobrazení
z hrobek egyptsk˘ch panovníkÛ
a vysok˘ch státních úﬁedníkÛ, které pﬁedstavovaly staroegyptské faraonské
chrty z doby Staré ﬁí‰e (asi 2700 - 2180 pﬁ.
n. l.), tedy velice ‰tíhlé psy s protáhlou,
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úzkou hlavou, obrovsk˘mi vztyãen˘mi
u‰ními boltci, velmi siln˘m krkem, hlubok˘m, prostorn˘m hrudníkem a nápadnû dlouh˘m konãetinami byli nûkteﬁí pﬁírodovûdci pﬁesvûdãeni, Ïe v‰ichni chrti
jsou potomky ‰akala obecného (Canis au-

reus). I kdyÏ z hlediska historického jsou
chrti nespornû velmi starobylou skupinou domácích psÛ, z hlediska v˘vojového
jsou spí‰e mlad‰í skupinou pracovních
specialistÛ dokonale pﬁizpÛsoben˘ch
k lovu rychlé zvûﬁe v otevﬁen˘ch stepních
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a polopou‰tních oblastech. Specializace
je zﬁejmá ze stavby tûla. Siln˘ krk, ‰tíhl˘
trup s hlubok˘m a prostorn˘m hrudníkem, dlouhé konãetiny a vût‰inou suchá,
ale mocnû vyvinutá kosterní svalovina, to
v‰e jsou znaky pﬁedstavující dokonalou
v˘bavu velice rychlé psovité ‰elmy. Takové, která dokáÏe na nepﬁíli‰ velkou
vzdálenost dostihnout velmi rychlou
a mnohdy i znaãnû silnou koﬁist, strhnout ji a zadávit.
Chrti jsou specialisté na lov zvûﬁe ‰tvaním, a to za pomoci zraku, jdou za koﬁistí tzv. na vidûnou, nikoli jako honiãi, kteﬁí stopu sledují ãichem. Tento zpÛsob
sledování koﬁisti, moÏn˘ v˘luãnû v oblastech dobﬁe pﬁehledn˘ch, rovinat˘ch,
nanejv˘‰ velmi mírnû zvlnûn˘ch, je v˘sadou chrtÛ.
Studium chrtÛ a chrtovit˘ch psÛ, kterému se vûnovalo mnoho pﬁírodovûdcÛ,
zoologÛ a kynologÛ zvuãn˘ch jmen, G. L.
L. Buffonem poãínaje, pﬁes A. E. Brehma,
M. Hilzheimera aÏ po A. C. Brendela, jednoznaãnû prokázalo, Ïe jejich v˘vojov˘m
centrem nebyla vzdor star‰ím názorÛm
Afrika, ale zãásti Asie a zãásti Evropa.
I dnes se rozeznávají chrti orientálního
(v˘chodního) a chrti okcidentálního
(západního) pÛvodu. Zpravidla b˘vají
odli‰ováni je‰tû chrti mediteránní (faraonsk˘ pes, sicilsk˘ chrt) pocházející ze
Stﬁedomoﬁí, ale ti ve skuteãnosti náleÏejí
k okcidentálním chrtÛm. Jako zvlá‰tní
skupina b˘vají obvykle vyãleÀováni také
rusk˘ chrt - barzoj a polsk˘ chrt, ale diakritické znaky stavby tûla tûchto plemen
dokládají, Ïe v podstatû patﬁí podle pÛvodu rovnûÏ k okcidentálním chrtÛm.
I kdyÏ se podle stavby tûla zdá, Ïe chrti

Reliéf z hrobky v Sakkáﬁe
z doby Staré ﬁí‰e znázorÀuje
straoegyptského faraonského chrta

jsou skupinou jednolitou, jejíÏ jednotliví
pﬁíslu‰níci se li‰í nejv˘‰e osrstûním, není
tomu tak. Z v˘vojového hlediska se roz-

Chrti orientální
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afgánsk˘ chrt
persk˘ chrt - saluka
arabsk˘ chrt - sluga
azavaÏsk˘ chrt

Chrti okcidentální
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portugalsk˘ králiãí pes
ibizsk˘ králiãí pes
kanársk˘ králiãí pes
basenÏi
faraonsk˘ pes
sicilsk˘ chrt
italsk˘ chrtík
‰panûlsk˘ chrt
maìarsk˘ chrt
grejhaund
vipet
irsk˘ vlkodav
skotsk˘ jelení pes
rusk˘ chrt
polsk˘ chrt

padají na dvû linie, jejichÏ pÛvod je zcela
odli‰n˘. Podobné základní rysy stavby
tûla jsou pouze v˘sledkem paralelního
v˘voje psÛ ze dvou zcela nezávisl˘ch linií.
Stejnû tak nápadná podoba s volnû Ïijícími psovit˘mi ‰elmami bûÏeckého typu,
jako napﬁíklad s vlãkem etiopsk˘m nebo
s jihoamerick˘m vlkem (psem) hﬁivnat˘m
(Chrysocyon brachyurus), je v˘sledkem
konvergentního v˘voje daného obdobn˘m zpÛsobem Ïivota nebo - u domácích
psÛ - shodn˘m pouÏitím, nikoli v˘vojov˘m pﬁíbuzenstvím.
Orientální chrti jsou odvozeni od psÛ
dogovit˘ch, konkrétnû od tûch, kteﬁí se
pouÏívali jako velice silní, ale nepﬁíli‰
rychlí honiãi k lovu velké zvûﬁe, turÛ,
medvûdÛ, nebo divok˘ch prasat v obtíÏnû
schÛdném, ãlenitém a lesnatém terénu.
Pro lov rychlej‰í zvûﬁe, napﬁ. jelení, v ﬁídce zalesnûné a lesostepní krajinû se uÏ
tolik nehodili, byli pﬁíli‰ pomalí. Vhodní
k této práci byli pouze jedinci lehãí stavby tûla, z nichÏ se postupnû vyvinuli honiãi. Ale ani ti nestaãili rychlostí na lov
takové zvûﬁe jako jsou gazely a antilopy.
Ty dokázali ulovit jen nejlehãí a nejrychlej‰í z nich a z tûch se postupem doby
vyvinuli chrti.
I kdyÏ honiãi a chrti pracují odli‰nû, ve
stavbû tûla mezi nimi existují naprosto

plynulé pﬁechody, které jejich pﬁíbuznost jednoznaãnû potvrzují. Do Afriky
se dostali chrti orientálního pÛvodu
dosti pozdû, s Araby v 7. století na‰eho
letopoãtu.
Okcidentální chrti jsou potomky primitivních evropsk˘ch psÛ podobn˘ch dne‰nímu portugalskému králiãímu psu (podengo portugues). Utváﬁením lebky a celkovû
lehkou stavbou tûla s v˘raznû protáhl˘mi
konãetinami pﬁipomínali v˘vojovû mlad‰í
(pozdûj‰í) plemena chrtÛ z této v˘vojové
skupiny: grejhaunda, irského vlkodava
a skotského jeleního psa. Z prapÛvodních
primitivních chrtovit˘ch psÛ se ale vyvinuli chrti pouÏívaní ke ‰tvanicím aÏ
v severní Africe, kam se pﬁedkové dne‰ních králiãích psÛ dostali s pozdnû paleolitick˘m a mezolitick˘m obyvatelstvem
Pyrenejského poloostrova pﬁes Gibraltarsk˘ prÛliv asi 10 000 - 8 000 let pﬁed
na‰ím letopoãtem. Zde, v rozlehl˘ch prostorách Sahary, která v té dobû nebyla
takovou pou‰tí jako dnes, se zaãali uplatÀovat pﬁedev‰ím pﬁi lovu antilop a gazel
a stali se pﬁedky starovûk˘ch egyptsk˘ch
chrtÛ. O roz‰íﬁení v˘vojovû pokroãilej‰ích
chrtÛ zpût do Evropy se postarali Foini-

Italsk˘ chrtík je nejmen‰ím
plemenem chrta

ãané, kteﬁí jiÏ od konce 2. tisíciletí pﬁed
na‰ím letopoãtem provozovali nejprve ve
Stﬁedomoﬁí, a potom i na Britsk˘ch ostrovech, ãil˘ námoﬁní obchod, jehoÏ pﬁedmûtem byli pravidelnû také psi.

Rozdûlení
Kynologické organizace zaﬁazují chrty,
bez ohledu na jejich pÛvod, do rÛzn˘ch
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Grejhaund
neboli
anglick˘
chrt je
králem
dostihov˘ch
drah

skupin. Anglick˘ Kennel Club (KC)
a American Kennel Club (AKC) je ﬁadí do
skupiny Hounds resp. Hound Group
(honiãi), italského chrtíka ale poãítají do
skupiny Toy Dogs respektive Toy Group
(malá spoleãenská plemena). Ani jedna,
ani druhá z tûchto organizací v‰ak neuznává ‰panûlského, maìarského a polského chrta. Nejvût‰í poãet kulturních plemen chrtÛ a chrtovit˘ch psÛ uznává
v souãasnosti Mezinárodní kynologická
federace (FCI). Tﬁináct plemen tzv. prav˘ch chrtÛ tvoﬁí v klasifikaci této organizace skupinu 10 (chrti), ‰est plemen primitivních chrtovit˘ch psÛ je zaﬁazeno do
skupiny 5 (‰picové a primitivní plemena),
sekce 6 (primitivní plemena) a 7 (primitivní lovecká plemena). Plemena vlastních chrtÛ jsou rozdûlena do tﬁí sekcí,
a to podle osrstûní.

ní vût‰ího psa, je ideálním spoleãníkem
italsk˘ chrtík. Je ze v‰ech chrtÛ nejmen‰í,
s odpovídajícími nároky na prostor
i krmení, pﬁitom povahov˘m zaloÏením
aristokrat stejnû jako jeho vût‰í pﬁíbuzní.

Staroegyptsk˘ faraonsk˘ chrt dáví
gazelu( podle nástûnné malby z hrobky
datované do období Staré ﬁí‰e)

Povahové zvlá‰tnosti

Kterého si vybrat?
Pﬁesto, Ïe jsou chrti nejménû poãetnou
skupinou plemen v klasifikaci FCI, jsou
i bez primitivních plemen skupinou
pozoruhodnû pestrou. Pro toho, kdo touÏí po chrtovi, ale nemá podmínky k drÏe-
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Chce-li nûkdo mohutného reprezentativního psa takﬁka vzne‰eného chování,
mÛÏe si vybrat z trojice irsk˘ vlkodav,
skotsk˘ jelení pes, nebo barzoj.
Pokud nûkdo hledá pﬁedev‰ím mimoﬁádnost a vrcholnou eleganci, mÛÏe volit
mezi salukou, slugou a azavaÏsk˘m chrtem. Pﬁeje-li si budoucí majitel chrta mít
skuteãnou vzácnost, a to nejen v rámci
chrtÛ, má na v˘bûr z trojice polsk˘, ‰panûlsk˘ a maìarsk˘ chrt. Toho, kdo má
zálibu ve psech reprezentativního zjevu,
pﬁiláká nespornû afgánsk˘ chrt. Ale
pozor, pﬁekrásná dlouhá srst nevyroste
ani sama od sebe, ani za t˘den, vyÏaduje
opravdu hodnû péãe. A jestliÏe touÏí
nûkdo po pravém dostihovém chrtovi,
vybere si vipeta nebo grejhaunda.

Tﬁi základní typy chrtÛ– zleva
okcidentální, orientální a mediteránní

BûÏnû b˘vají chrti pokládáni za psy ‰lechty, aristokratÛ. Skuteãnû to b˘vali psi urozen˘ch, ale jen nûkteﬁí a v urãit˘ch obdobích. PÛvodnû, z historického hlediska
velmi dlouho, obstarávali potravu pﬁíslu‰níkÛm rÛzn˘ch pﬁírodních spoleãenstev, nomádsk˘ch kmenÛ a jin˘ch zcela
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neurozen˘ch lidí. Psem aristokratÛ nikdy
nebyl vipet. Pravdou ale je, Ïe v‰ude tam,
kde zavládla trochu vy‰‰í Ïivotní úroveÀ
a lov pﬁestal b˘t v˘hradním prostﬁedkem
obstarávání masité potravy, provozovali
pﬁedstavitelé nobility s mimoﬁádnou
oblibou "sportovní" lovy zvûﬁe s chrty.
Mezi nezasvûcen˘mi se vytrvale traduje,
Ïe chrti jsou hloupí. Pozoruhodné je, Ïe
to o nich ﬁíkají lidé, kteﬁí je vÛbec neznají, nikdy je nevlastnili, natoÏ aby s nimi
alespoÀ krátce Ïili, zkrátka lidé, kteﬁí
o nich nevûdí naprosto nic. Svá tvrzení
dokládají napﬁíklad tím, Ïe chrti nikdy
nesloÏí zkou‰ku z v˘konu. Nehledû na
to, Ïe ve skuteãnosti existovali i chrti se
sloÏenou zkou‰kou z v˘konu, je to odÛvodnûní nemístné a irelevantní.
Ovãáck˘m psÛm také nikdo nevyãítá, Ïe
nezískají dostihovou licenci a neumûjí
bûhat na dráze. Chrti vznikli jako pracovní specialisté, byli jimi a jsou do
znaãné míry i dnes, kdy jsou alespoÀ
nûkteﬁí z nich prav˘mi lehk˘mi atlety
psího rodu, bûÏci na krátk˘ch anebo
i stﬁedních distancích. Bûhají jak na dráhách, tak v terénu. Nûkter˘m vyhovuje
více to, jin˘m ono, ale prakticky v‰ichni
milují rychl˘ pohyb, bûh.
Je tﬁeba pﬁiznat, Ïe povahovû se chrti vût‰inou dost v˘raznû li‰í od ostatních psÛ.
Jsou zpravidla velmi klidní, k cizím osobám lhostejní aÏ nev‰ímaví, málo ‰tûkají,
mohou pÛsobit uzavﬁen˘m dojmem,
napﬁíklad v porovnání s teriéry jako praví
introverti. Pﬁíznû majitele se nikdy vlezle
nedomáhají, nevnucují se, i pﬁi vítání si
poãínají distingovanû. Bouﬁliv˘ch projevÛ citÛ se u nich doãká málokdo. Nad
bûÏné události jsou zdánlivû pov˘‰eni.
Jejich chování je vzne‰ené. Pﬁesto umûjí
za urãit˘ch situací, napﬁíklad kdyÏ hájí
svoje teritorium proti nûjakému vetﬁelci
ãi nezvanému hostu, projevit aÏ neãekan˘
dÛraz. I kdyÏ se nûkdy mÛÏe zdát, Ïe Ïijí
spí‰e vedle majitele neÏ s ním, jsou pro
mnohé lidi ideálními spoleãníky. A kdo je
pozornû sleduje pﬁi dostizích, zjistí, Ïe
bûhat se dá nejen nohama, ale i hlavou,
a pochopí, Ïe chrti jsou stejnû jako ostatní psi v‰echno jiné, jenom ne hloupí.
Chování chrtÛ má své historické koﬁeny.
Ke ‰tvanicím, aÈ jiÏ na jeleny, vlky nebo
jinou zvûﬁ, bylo zapotﬁebí pﬁinejmen‰ím
dvou nebo radûji vût‰ího poãtu psÛ. ProtoÏe se tyto lovy tû‰ívaly ve své dobû
mimoﬁádné oblibû, chovali se chrti na
panstvích ve velkém poãtu. Mnozí ru‰tí
bojaﬁi mívali aÏ 150 barzojÛ. Chov velkého poãtu chrtÛ po mnoho generací
pohromadû v psincích v˘raznû ovlivnil
jejich povahové zaloÏení. Úzkému kon-

www.alavis.cz

taktu s lidmi nebyli zvyklí. Nejsou rvaví,
snad aÏ na vzácné v˘jimky, u nichÏ je
vÏdy tﬁeba se ptát, zda s nimi nûkdo, tﬁeba nepouãen˘ ãi nepouãiteln˘ majitel,
nezacházel ‰patnû. Sná‰ejí a dokonce
vyhledávají nejtûsnûj‰í vzájemn˘ kontakt.
Zpravidla jen chrty lze na v˘stavách vídat,
jak odpoãívající ve vût‰ím poãtu na jedné
spoleãné podloÏce. Pﬁitom se navzájem
nejen dot˘kají, ale nûkdy jsou dokonce
vzájemnû propleteni tak, Ïe jen oni sami
vûdí, komu patﬁí ta ãi ona konãetina trãící ze zmûti tûl.
Ivan Stuchl˘
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Komplexní program
pro zdravé klouby psů!

Pﬁí‰tû: Nároky chrtÛ a chrtí dostihy

TM

ALAVIS MSM
+ Glukosamin sulfát
potlačuje zánět a regeneruje
kloubní chrupavku
pro snížení predispozic
a klinických příznaků onemocnění
pohybového aparátu
po úrazech a operačních výkonech

Skupina 10: chrti
SEKCE 1 - DLOUHOSRSTÍ

TM

ALAVIS SINGLE

01 afgánsk˘ chrt
02 persk˘ chrt - saluka
03 rusk˘ chrt - barzoj

ultra čistá podoba látky
MSM 99,97 %
proti zánětu a bolesti
pro zpevnění vazů a šlach
přípravek je možné podávat současně
s preparátem ALAVISTM KLOUBNÍ VÝŽIVA

SEKCE 2 - HRUBOSRSTÍ

01 irsk˘ vlkodav
02 skotsk˘ jelení pes
SEKCE 3 - KRÁTKOSRSTÍ

01 ‰panûlsk˘ chrt
02 grejhaund
03 vipet
04 italsk˘ chrtík
05 maìarsk˘ chrt
06 azavaÏsk˘ chrt
07 arabsk˘ chrt - sluga
08 polsk˘ chrt

TM

ALAVIS KLOUBNÍ VÝŽIVA
(glukosamin sulfát
a chondroitin sulfát)
regenerace kloubních tkání
poškozených osteoartrózou
zpomalení až zastavení dalšího
poškozování kloubních chrupavek
zlepšení pohyblivosti kloubů
preventivní ošetření kloubů

Skupina 5: ‰picové
a primitivní plemena
SEKCE 6 – PRIMITIVNÍ PLEMENA

01 faraonsk˘ pes
02 basenÏi

100

TM

Přípravky ALAVIS žádejte
u svého veterináře.

SEKCE 7 – PRIMITIVNÍ
LOVECKÁ PLEMENA

01 kanársk˘ králiãí pes
02 ibizsk˘ králiãí pes
03 sicilsk˘ chrt
04 portugalsk˘ králiãí pes
I NZERCE
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Patron ca, s.r.o., Korunní 129, 130 00 Praha 3,
tel.: 271 737 908, fax: 267 317 292,
www.alavis.cz, e-mail: info@alavis.cz,
Zelená linka: 800 163 425
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