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Svûtlí psi
mívají
tmavou
masku
a u‰i

Anatolský pastevecký pes
Aãkoli jeho pﬁedkové Ïili v Turecku odedávna,
nedochovaly se o tom prakticky Ïádné písemné záznamy.
Ba co víc: tento pes ve své vlasti dokonce ani nemá
Ïádné poﬁádné jméno. ¤íká se mu tam coban kopegi,
coÏ v pﬁekladu do ãe‰tiny znamená „pes pastevcÛ“.

C

oÏ, jak jistû uznáte, je oznaãení
ponûkud vágní. Název anatolsk˘
pasteveck˘ pes dostal aÏ od EvropanÛ, kteﬁí ho pro sebe objevili, zaﬁadili a charakterizovali teprve nedávno.
VÏdyÈ mezinárodnû uznán v Evropû byl
aÏ v roce 1989!
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Pﬁesto nikdo z odborníkÛ nepochybuje,
Ïe koﬁeny tohoto tureckého pasteveckého psa jsou prastaré. Dlouhá staletí, ba
tisíciletí Ïili obyvatelé turecké Anatolie
pﬁeváÏnû z pastevectví. Jejich chudá,
vyprahlá zemû se sporou vegetací sk˘tala
jen málo jin˘ch pﬁíleÏitostí k obÏivû. Ani

pasení stád v‰ak nebyla Ïádná romantická idylka. Aby stáda koz a ovcí vÛbec byla
schopná alespoÀ jakÏ takÏ pﬁeÏít, bylo
nutné je hnát z místa na místo, protoÏe
tûch pár chomáãÛ tvrdé houÏevnaté trávy
bylo spaseno raz dva. Putování stád velk˘m a nebezpeãn˘m územím, pln˘m dravé zvûﬁe vãetnû vlkÛ, a pﬁitom s co nejmen‰ími ztrátami, by nebylo moÏné bez
psÛ. Museli to b˘t psi dostateãnû vytrvalí
a rychlí, aby zvládli vysilující putování, ale
také velcí a silní, protoÏe jejich hlavní
úlohou bylo chránit stáda i jejich majitele pﬁed útoky ãasto velk˘ch a drav˘ch
‰elem. A k tomu v‰emu skromní, protoÏe
jídla byl v Anatolii nedostatek nejenom
pro dobytek, ale i pro v‰echna ostatní zvíﬁata a také pro lidi. Je‰tû tak pro rostoucí
‰tûÀata se na‰la trocha ovãího nebo kozího mléka a zbytkÛ po poráÏkách, ale
dospûlí psi se vût‰inou museli spoléhat
jen sami na sebe. Pro nás dnes je jen stûÏí pochopitelné, jak mohli tak velcí
a z na‰eho pohledu na potravu nároãní
psi dlouhodobû pﬁeÏívat (a pﬁi tom velmi
tvrdû pracovat), aniÏ by mûli zaji‰tûn pravideln˘ pﬁísun kvalitní potravy. Byli rádi,
kdyÏ dostali alespoÀ zbytky ‰rotu, a svÛj
jídelníãek si sami zpestﬁovali poÏíráním
hmyzu, chytáním hlodavcÛ a podobnû. Je
zajímavé, Ïe i v takov˘ch krajních podmínkách pﬁeÏití se pr˘ nikdy z hladu
nepustili do zvíﬁat, která byla svûﬁena pod
jejich ochranu. Zatímco tﬁeba vlci
v ãasech nedostatku potravy jsou schopni ãásteãnû pﬁekonat svou vrozenou plachost a troufnou si strhávat dobytek
v ohradách, o podobném chování tureck˘ch psÛ není nikde ani zmínka.
Oni by s nimi v takovém pﬁípadû byli asi
pastevci rychle hotoví. Podle v‰eho se se
sv˘mi psy nijak nemazlili. Z celého vrhu
nechávali vût‰inou jen jedno nejsilnûj‰í
a nejschopnûj‰í ‰tûnû, a i to, pokud se
v prÛbûhu rÛstu projevilo jakkoli
nevhodnû, bez milosti utratili. Aãkoliv
v˘chovû sv˘ch psÛ zﬁejmû nevûnovali
sebemen‰í pozornost, rozhodnû jim
netrpûli jakékoli projevy agresivity vÛãi
sobû sam˘m jakoÏ i sv˘m rodinám, natoÏ
vÛãi dobytku. VÏdyÈ to byl jejich jedin˘
zdroj pﬁíjmÛ, bohatství rodiny se mûﬁilo
podle poãtu chovan˘ch kusÛ. Jen solidnû
prosperující stádo bylo jakous takous
zárukou pﬁeÏití. Od toho se odvíjela
i hodnota pasteveck˘ch psÛ. I kdyÏ v bûÏném Ïivotû pastevci svÛj vztah k nim
nijak nedávali najevo a víceménû si jich
nev‰ímali, vûdûli, Ïe je na nû spolehnutí
a bez obav jim do péãe svûﬁili to nejcennûj‰í, co mûli.
KdyÏ nûkdo – aÈ uÏ zámûrnû, nebo neúmyslnû – usmrtil dospûlého pasteveckého
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PÒVOD: Turecko
CELKOV¯ VZHLED: Velk˘ ‰tíhl˘ pes

Foto Martin Smrãek

s dlouh˘mi konãetinami a krat‰ím
rovn˘m hﬁbetem, vtaÏené bﬁicho,
hlava velká a ‰iroká, oãi mandlové, u‰i
zavû‰ené trojúhelníkové, ocas dlouh˘,
pﬁi pozornosti se mÛÏe stáãet nad hﬁbet
VELIKOST: Psi 74 – 81cm,
feny 71 – 79 cm v kohoutku, hmotnost
psÛ 50 – 65 kg, fen 40 – 55kg
ZBARVENÍ: Jakékoliv, nejãastûji v‰ak
plavé s ãern˘ma u‰ima a ãernou maskou
SRST: dvojitá, krátká nebo
polodlouhá, tvrdá, hustá
HARAKTERISTIKA: OstraÏit˘,
k cizím nedÛvûﬁiv˘ pes, ponûkud
uzavﬁen˘, samostatn˘, sebejist˘
POT¤EBA POHYBU: Více neÏ dlouhé
procházky potﬁebuje prostor,
nejlépe velk˘ oplocen˘ pozemek
UÎITÍ: Hlídaã a obránce

psa, musel pr˘ jeho majiteli „zaplatit“
hromadou obilí v takovém mnoÏství, které by zakrylo psa povû‰eného za ocas na
vûtev. Jistû ponûkud drsn˘ zpÛsob, nicménû jasnû svûdãící o tom, jak moc si
anatol‰tí past˘ﬁi sv˘ch ãtyﬁnoh˘ch pomocníkÛ cenili.
Po tureck˘ch pasteveck˘ch psech se
nechtûlo, aby byli pﬁítulní, málokdy Ïili
spoleãnû s rodinou, nikdo si jich po vût‰inu ãasu nev‰ímal, nikdo je necviãil. Do
dal‰ího chovu byla vybírána jen zvíﬁata,
která byla dostateãnû drsná a odolná, aby
obstála, a která si to zaslouÏila sv˘mi pracovními v˘kony. Ale aby nedo‰lo k m˘lce:
tito psi nikdy nebyli pravou rukou pastevce v tom smyslu, jak ho známe od
ovãáck˘ch psÛ v Evropû nebo v Americe.
Nechtûlo se po nich, aby tûsnû spolupracovali s ãlovûkem, aby reagovali na jeho
pokyny a ve spolupráci s ním ovládali
stádo. Nic takového: ‰lo v˘hradnû
o dohled a ochranu, v pﬁípadû nutnosti
pak aktivní obranu.
Proã si to v‰echno tak sloÏitû rozebíráme?
Inu proto, Ïe to v‰echno mûlo zásadní
vliv na formování povahy anatolsk˘ch
psÛ, jak je známe dnes. Pokud chceme
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Komplexní program
pro zdravé klouby psů!
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

TM

ALAVIS SINGLE
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

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
1

TM

Přípravky ALAVIS žádejte
u svého veterináře.
Anatolsk˘ pasteveck˘
pes je velk˘ a ‰tíhl˘
I NZERCE

V kostce

pochopit povahu a chování tûchto psÛ,
bez znalosti jejich pÛvodního vyuÏití se
nemÛÏeme obejít. Ostatnû na rozdíl od
mnoha jin˘ch plemen své pÛvodní poslání ve své vlasti ãásteãnû vykonávají dodnes a navíc proces jejich „civilizování“
zaãal relativnû nedávno. Anatol‰tí pasteveãtí psi tedy do znaãné míry stále jsou
onûmi prastar˘mi horsk˘mi pastevci, které moderní civilizace poznamenala jen
málo. A to je jejich pﬁednost i hendikep.
V dne‰ní nejisté dobû by jistû spousta
lidí ocenila schopnost anatolce tvrdû
a nekompromisnû hlídat. Kdo z podnikatelÛ by se nechtûl svûﬁit pod ochranu
naprosto spolehlivého stráÏce, kter˘
navíc hlídá sám od sebe, bez v˘cviku!
JenomÏe ona kaÏdá mince má dvû strany.
Anatol‰tí psi b˘vají nezvykle samostatní,
nezávislí a sebejistí. Soustavn˘ v˘cvik
není nic pro nû, neradi se podﬁizují, drilovat se nenechají a najít nûjakou motivaci, kvÛli které by byli ochotni uãit se
stále nov˘m cvikÛm, je v jejich pﬁípadû
krajnû obtíÏné. I mnozí zku‰ení chovatelé, kteﬁí plemenu dobﬁe rozumûjí, tvrdí,
Ïe to „není pes urãen˘ k v˘cviku“.
Copak, to by je‰tû nebylo tak zlé, koneckoncÛ dnes kaÏd˘ spûchá a málokdo má
ãas a soustﬁedûní na soustavn˘ v˘cvik.
Ov‰em anatolci b˘vají také v˘raznû dominantní, snaÏí se prosadit, a kdyÏ jejich
pán projeví náznak slabosti, vyuÏijí toho.
Proto je nutné na nû od raného mládí,
kdy jsou nejpoddajnûj‰í, cílenû v˘chovnû
pÛsobit a získat u nich potﬁebn˘ respekt.
Ne kaÏd˘ to dokáÏe.
Je‰tû vût‰í problém b˘vá ve vztahu
k jin˘m psÛm. Zatímco na hospodáﬁská
zvíﬁata si tento pes zvykne vcelku rychle
a akceptuje je, na cizího psa na svém území si zvykat rozhodnû nehodlá. V˘mluvná
je historka z USA, kde jsou stále v oblibû
‰tvanice. Smeãka rozvá‰nûn˘ch honiãÛ
pronásledovala m˘vala tak zaujatû, Ïe se
prohnala dírou v plotû soukromého
pozemku. BohuÏel na druhé stranû uÏ
ãekal anatolsk˘ pasteveck˘ pes a honiãe,
tak jak prolézali dírou, jednoho po dru-

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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Nejrad‰i
je venku
pod ‰ir˘m
nebem

Akbash, kangal, karabash
– tﬁi rozdílné názvy, ale v‰echny
oznaãují anatolského pasteveckého
psa, respektive jeho rÛzné variety
AKBASH – je cel˘ bíl˘,
ãasto s del‰í srstí
KANGAL – béÏov˘ nebo ‰ed˘
s ãernou maskou
KARABASH – doslova
„ pes s ãernou hlavou“
poslíãci atd. v‰ak anatolec nebezpeãn˘
b˘t mÛÏe. Pozvan˘m hostÛm ani sousedÛm, s nimiÏ se za pﬁítomnosti majitele
seznámí a je uji‰tûn, Ïe jsou vítaní, nic
neudûlá. Hlazení a jiné dÛvûrnosti od
cizích lidí v‰ak rád nemá.
Hosty vût‰inou nespustí ho z oãí. Doporuãuje se, aby se náv‰tûvy v nepﬁítom-
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nosti majitele samy nepotulovaly po
domû a po zahradû, to uÏ by mohlo b˘t
na tohoto psa trochu moc. Je tak v˘raznû
teritoriálnû zamûﬁen˘, Ïe s pﬁítomností
cizích lidí nebo zvíﬁat na „svém“ pozemku se smiﬁuje jen tûÏko. Jeho oblíbenou
ãinností b˘vá, Ïe si vybere nûjaké vyv˘‰ené místo, tﬁeba hromadu dﬁíví na topení
nebo písku, zde zalehne a celé hodiny
s pﬁivﬁen˘mi víãky pozoruje okolí. Je v‰ak
stále ve stﬁehu!
MoÏná Ïe právû to v‰echno by vám vyhovovalo. MoÏná si dokonce ﬁíkáte: právû
takového psa bychom potﬁebovali! Bydlíme na samotû nebo polosamotû, máme
velk˘ pozemek, ale necítíme se tu pﬁíli‰
bezpeãnû. Do takov˘ch podmínek anatolsk˘ pasteveck˘ pes urãitû vhodn˘ je, ale
samy o sobû nestaãí. Nezbytné jsou také
urãité pﬁedpoklady ze strany majitele.
Buì by mûl mít s drÏením velk˘ch pasteveck˘ch psÛ uÏ nûjaké zku‰enosti, nebo
by alespoÀ mûl b˘t velmi vnímav˘
a schopn˘ nauãit se rozumût chování
tûchto psÛ a respektovat je, ale také si
sám vydob˘t autoritu. Lehko se napí‰e,
hÛﬁe provede.
S klasick˘m v˘cvikem u tûchto svobodymilovn˘ch tvorÛ nepochodíte. Jde spí‰e
o to nauãit uÏ ‰tûnû, Ïe vás musí respektovat: nesmí na vás vrãet, kdyÏ mu budete dávat nebo brát jídlo, nesmí vstupovat,

kam mu nepovolíte, zkrátka musí získat
pocit, Ïe ve v‰em pro nû dÛleÏitém máte
poslední slovo vy coby vÛdce smeãky.
Anatolci jsou velcí jako malí konû, rychlí
a obratní jako vlci a odváÏní jako lvi. Patﬁí k tûm nemoha psím plemenÛm, která
byla prozatím jen málo poznamenána
nánosem civilizace. Proto je obdivujeme
– a proto to s nimi není jednoduché
Lea Smrãková

Anatolec je sebevûdom˘ a nedÛvûﬁiv˘

Foto Minerva

hém likvidoval. Pﬁitom anatolec rozhodnû není Ïádn˘ zabiják. Jeho práh dráÏdivosti leÏí pomûrnû vysoko, nenechá se
pro nic za nic vyprovokovat. KdyÏ nûjak˘
cizí ãlovûk vstoupí na jemu svûﬁen˘ pozemek, vetﬁelce vût‰inou nejprve varuje ‰tûkotem, posléze vrãením, a teprve kdyÏ se
jeho hrozby minou úãinkem a naru‰itel
se pﬁibliÏuje k domu, zaútoãí. Náhodn˘m
neohlá‰en˘m lidem, jako jsou po‰tovní
doruãovatelé, kontroloﬁi plynu, rÛzní

