
fii prvním setkání by
ov‰em s v˘jimkou znal-
cÛ jen málokdo hádal,

Ïe má tu ãest s nûãím mimo-
fiádn˘m. Ca de bestiar je oby-
ãejn˘ velk˘ ãern˘ pes, kter˘ je
nápadn˘ tak nejv˘‰e svou

nenápadností. Za pozornost
v‰ak rozhodnû stojí. 

Ovãák i pastevec
Psy, ktefií mívali co do ãinûní
s pasením dobytka, zpravidla
rozdûlujeme do dvou skupin:

na ovãáky, ktefií pracovali pfií-
mo s dobytkem, a na pastevce,
ktefií jej hlídali. Ca de bestiar
pr˘ zvládal obojí. 
Navazuje na prastar˘ univer-
zální typ pasteveckého a hlída-
cího psa, jenÏ byl na Baleár-

sk˘ch ostrovech chován jiÏ
nûkdy v 16. století. Nápadnû se
podobá o trochu vût‰ímu por-
tugalskému plemeni cao de
castro laboreiro. Pravdûpodob-
nû to svûdãí o jedné ze dvou
následujících moÏností: buì
se pfiedchÛdci plemene dostali
po star˘ch obchodních ces-
tách z Evropy na Mallorku
a dal‰í Baleárské ostrovy, nebo
se naopak originální typ psa
vyvinul izolovanû na ostro-
vech a potom se s námofiníky
dostal do Portugalska a ·pa-
nûlska.  
Buì jak buì, mezi pfiedky
dne‰ního caa de bestiar patfií
jak domácí sel‰tí psi z Mal-
lorky, tak ovãáãtí a pasteveãtí
psi pocházející z Kastilie.
Na ostrovech bylo pÛvodnû
jejich úkolem stfieÏit a usmûr-
Àovat obrovská stáda dobytka.
S jejich postupn˘m zánikem
se ca de bestiar „rekvalifikoval“
na uznávaného hlídacího psa.
Chován byl prakticky jen v ãer-
né barvû: jednak proto, Ïe prá-
vû ãern˘ch psÛ se lidé nejvíce
bojí, a za druhé proto, Ïe se
v noci stával prakticky nevidi-
teln˘m. Údajnû b˘val vyuÏíván
i jako policejní pes. 
S masivním rozvojem turistiky
na ostrovech se v‰ak pÛvodní
místní psi zaãali kfiíÏit se psy
evropsk˘ch turistÛ. Setkat se
s ãist˘m mallorsk˘m ovãáck˘m
psem bylo stále vzácnûj‰í,
podepsala se na nûm i ‰panûl-
ská obãanská válka. Zatímco
je‰tû ve tfiicát˘ch letech bylo
plemeno na Mallorce bûÏné,
o dvû desítky let pozdûji se sta-
lo vzácností a koncem ‰edesá-
t˘ch let, kdy se o nû zaãali váÏ-
nû zajímat chovatelé, stálo na
samém pokraji vyhynutí.

Záchrana 
v hodinû dvanácté 
Záchrana pfii‰la skuteãnû v ho-
dinû dvanácté a vlastnû do-
dne‰ka není úplnû jisté, Ïe se
povedla. První standard byl
vydán aÏ v roce 1975, teprve
v roce 1980 se zástupce staro-
nového plemene pfiedstavil
‰ir‰ímu publiku, kdyÏ se popr-
vé objevil ve v˘stavním kruhu.
Poãet odchovan˘ch ãistokrev-
n˘ch ‰tûÀat se stále pohybuje
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PORTRÉT PLEMENE

Ca de Bestiar/ Ca de pastor malorquin/ Perro de pastor mallorquin

Horko mu nevadí
I mezi vzácn˘mi plemeny, jimÏ se vûnujeme v tomto seriálu, je ca
de bestiar popelkou. Patfií ke skuteãn˘m vzácnostem, dokonce na
nejvût‰ích evropsk˘ch nebo svûtov˘ch v˘stavách se s ním lze
setkat jen ojedinûle. Aãkoli na‰i turisté dnes na jeho rodnou
Mallorku bûÏnû jezdí, setkal se tam s ním málokdo. My jsme mûli
to ‰tûstí na svûtové v˘stavû psÛ v Amsterdamu v roce 2002.

P

Ca de bestiar
je  obyãejnû
pÛsobící
uhlovû 
ãern˘ pes
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spí‰e v desítkách neÏ ve stov-
kách. Optimistiãtûj‰í zprávou
je, Ïe ve ·panûlsku je typ, kter˘
pfiedstavuje plemeno ca de
bestiar, pr˘ hojnû roz‰ífien
v neãistokrevné podobû mezi
farmáfii. ¤íká se mu tam prostû
„farmáfisk˘ pes“ a dodnes je
pouÏíván k pÛvodnímu pra-
covnímu úãelu. Farmáfii si
ov‰em s cílen˘m chovem hla-
vu nijak nelámou a ‰tûÀa-
ta odchovávají vlastnû jen teh-
dy, kdyÏ oni nebo jejich blízcí
pfiijdou o psa a potfiebují no-
vého. âistokrevnému chovu
psÛ „s papíry“ se vûnuje jen
zlomek majitelÛ. Nûkolik cho-
vatelÛ pr˘ pÛsobí také v Bra-
zílii, kam byl rovnûÏ vyvezen
omezen˘ poãet zvífiat. 
V Evropû mimo ·panûlsko je
ca de bestiar chován pfiede-
v‰ím v Holandsku. 

Hlídaã, z nûhoÏ 
jde strach 
TûÏko fiíci, zda má ca de besti-
ar ‰anci zaujmout ‰ir‰í okruh
zájemcÛ i mimo oblast pÛvo-
du. Není nijak efektní. Jeho
pfiedností i handicapem záro-
veÀ jsou zcela pfiírodní, rusti-
kální vzhled, robustnost a tvr-
dost. Je to skvûl˘ hlídaã
s vrozen˘m teritoriálním cho-
váním. Vyniká odvahou, a kdyÏ
usoudí, Ïe to situace vyÏaduje,
jde z nûj skuteãnû strach.
Nemívá ve zvyku hrozit napla-
no a mÛÏe b˘t skuteãnû nebez-
peãn˘. Pr˘ to je typick˘ „pes
jednoho pána“, fixovan˘ na
jednoho ãlovûka, spolehliv˘
k rodinû, zato krajnû nedÛvûfii-
v˘ vÛãi cizím. Právû takového
psa, na kterého by se mohli
plnû spolehnout, potfiebovali
vesniãané na odlehl˘ch far-
mách. Na druhé stranû uplat-
nûní takového nekompromis-
ního, nebezpeãného hlídaãe
a obranáfie v podmínkách hus-
tû zalidnûné stfiední Evropy
mÛÏe b˘t problematické. ·tû-
Àata navíc b˘vají nezvykle pla-
chá a nedÛvûfiivá, a pokud mají
Ïít v uÏ‰ím kontaktu s lidmi,
potfiebují mimofiádnû peãlivou
socializaci. Ca de bestiar v‰ak
ani tak nikdy nebude pfiítelem
v‰ech, protoÏe by to bylo proti
základním rysÛm jeho povahy. 
Hlavní devizou a zvlá‰tností
plemene má b˘t jeho obdivu-
hodná schopnost sná‰et ved-
ro. Na jeho rodné Mallorce je
po vût‰inu roku velké teplo
a sucho, a tak bylo zapotfiebí
psa, jemuÏ by to nevadilo. TûÏ-
ko fiíci, jak to jde dohromady
s ãern˘m koÏichem, kter˘
zákonitû musí pfiitahovat slu-
neãní paprsky. MoÏná se od
nûj oãekává práce hlavnû po
setmûní. 
Schopnost tvrdû pracovat i ve
velk˘ch vedrech pfiivedla ple-
meno i do JiÏní Ameriky, kde
pr˘ úspû‰nû pÛsobí jako hlídaã
odlehl˘ch haciend. Jeho sluÏby
ze stejn˘ch dÛvodÛ vyzkou‰eli
i farmáfii na americkém Stfie-
dozápadû, kde se pr˘ osvûdãil
pfii potírání kojotÛ. Na druhé
stranû plemeni nevadí ani
chlad a nevlídné poãasí. 

Lea Smrãková

V kostce
PÒVOD: ·panûlsko
CELKOV¯ VZHLED: Velk˘
nepfiíli‰ tûÏk˘ hladkosrst˘ pes,
velmi svalnaté, silné a kompaktní
tûlo, pomûrnû dlouhá hlava,
malé tmavé oãi, trojúhelníkové
vysoko nasazené u‰i, siln˘
svalnat˘ krk, dlouh˘ 
zuÏující se ocas
VELIKOST: Psi 66– 73 cm, 
feny 62 – 68 cm v kohoutku,
hmotnost kolem 40 kg
SRST: Krátká (1,5 cm) -
krátkosrstá varieta se naz˘vá
pelo corto, nebo stfiední 
(do 7 cm)–pelo largo. Ta 
v‰ak uÏ  podle nûkter˘ch
pramenÛ vyhynula. 
ZBARVENÍ: Celoãerné, 
povoleny jsou nejv˘‰e 
malé bílé skvrnky na hrudi
CHARAKTERISTIKA: K cizím
nedÛvûfiiv˘ pes s v˘razn˘m
teritoriálním instinktem,
samostatn ,̆ inteligentní, 
vytrval˘ a odoln˘
ZAJÍMAVOSTI: Varieta 
pelo largo s del‰í srstí uÏ
pravdûpodobnû neexistuje
ROZ·Í¤ENÍ: Velmi vzácné
plemeno, u nás se s nejvût‰í
pravdûpodobností nevyskytuje
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Máš i živého mazlíčka?

Pochlub se s ním!

Vyfoť ho a fotku 10x15 cm  pošli k nám. 

Můžeš vyhrát novou kameru nebo nový 

digitální fotoaparát Canon!

Soutěž probíhá od 1. 4. do 30. 9. 2006.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií.

Zaslané fotografie zůstávají redakci k dispozici a nebudou zaslány

zpět. V případě zveřejnění autor  obdrží autorský honorář.

1. cena – Kamera Canon MV 930

2. cena – Fotoaparát Canon Digital IXUS 55

3. cena – Tiskárna Canon SELPHY CP 510

Jméno a příjmení: ..................................................................................

Adresa: ....................................................................................................

Značka vašeho fotoaparátu: ...................................................................

Fotografie zašlete poštou na adresu:

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o.

Říčanská 10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
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