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Nejrychlej‰í psi svûta – 3. díl

Krásná
hlava
mladého
afgánského
chrta

Afgánský chrt
P

Ûvodní afgán‰tí chrti vypadali
ov‰em úplnû jinak. Nynûj‰í mnohdy extrémnû dlouhé osrstûní je
v˘sledkem desítky let trvajícího evropsko-amerického organizovaného chovu
a péãe o srst, které se dostává pﬁedev‰ím
v˘stavním jedincÛm.

Zmatek kolem názvu
Podle jména pochází afgánsk˘ chrt
(Afghan Hound) z Afghánistánu, coÏ
platí v tom smyslu, Ïe z této hornaté asijské zemû jsou pﬁedkové dne‰ního kulturního plemene. To samo v‰ak vzniklo
ve Velké Británii, proto je také FCI pokládá za plemeno britské.
V kynologické literatuﬁe lze pro nû najít
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i rÛzná jiná pojmenování odvozená od
názvÛ míst, odkud dováÏení psi pocházeli, napﬁíklad Balkh-Windhund, KabulWindhund, Barakzai (Barukhzy) Hund,
Kurram-Valley Hound, ale také tazy, coÏ
se mÛÏe zdát pﬁekvapivé, protoÏe nejãastûji b˘vá tento název synonymem perského chrta - saluky.
Pojmenování „tazy“ se pouÏívá i pro
nûkterá jiná, vût‰inou pﬁírodní plemena
chrtÛ, napﬁíklad pro stﬁedoasijského
(neboli turkmenského) chrta (tazy), pro
kyrgyzského chrta neboli tajgana (bíl˘
tazy), pro jihoruského stepního chrta
neboli stepního barzoje (rovnûÏ bíl˘ tazy)
a pro jednu z forem chrtovit˘ch psÛ
z âíny (ãínsk˘ tazy), a není to Ïádná

Afgánsk˘ chrt je typick˘m
zástupcem skupiny chrtÛ
orientálního pÛvodu. Moderní
pﬁedstavitelé tohoto plemene
patﬁí k nejatraktivnûj‰ím
psÛm vÛbec a k pravideln˘m
vítûzÛm v˘stav.
náhoda. Obrovsk˘ areál roz‰íﬁení, sahající
od jiÏních oblastí evropské ãásti Ruska aÏ
po âínu a Pﬁední Indii, je zﬁejmû pÛvodní oblastí v˘skytu v˘chozí, v nejdÛleÏitûj‰ích diakritick˘ch znacích shodné, pﬁitom
v‰ak znaãnû promûnlivé populace spoleãného pﬁedka rÛzn˘ch plemen chrtÛ asijského pÛvodu. Slovo „tazy“ je turkickoperského pÛvodu a znamená psa lovícího
zrakem - chrta, tedy pﬁesnû totéÏ, co
pozdûj‰í arabské slovo ãtené jednou
„saluki“ a podruhé „sloughi“. Proto ten
zdánliv˘ zmatek v pÛvodních jménech
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a od nich odvozen˘ch pojmenováních
rÛzn˘ch plemen chrtÛ orientálního
pÛvodu. Sv˘m zpÛsobem je jméno „tazy“
v˘razem jejich pﬁíbuznosti.

Odkud jsou?
Z v˘chozí populace asijsk˘ch psÛ lovících
zrakem vznikala pak na rÛzn˘ch místech
lokální pﬁírodní plemena procesem naz˘van˘m reproduktivní izolace. V urãité
geograficky nebo jinak, napﬁíklad sociálnû, izolované oblasti vznikla místní varieta odli‰ná více nebo ménû jak od jin˘ch
lokálních variet, tak i od v˘chozí popula-

Foto Martin Smrãek, kresby archiv autora

Balúãsk˘ chrt patﬁí mezi
pﬁedky dne‰ního afgána

ce, a to proto, Ïe jí bylo zabránûno ve volné v˘mûnû vloh (genÛ) s nimi. Takové
lokální formy jsou pak shodné nebo velmi podobné v základních rysech stavby
tûla, li‰í se v‰ak od sebe napﬁíklad délkou
srsti (v dÛsledku adaptace na podmínky
prostﬁedí), zbarvením a kohoutkovou
v˘‰kou. Z lokálních variet se pak mohou
vyvinout rÛzná pﬁírodní plemena
a z nûkter˘ch z nich vzniknou i plemena
kulturní, jako právû afgánsk˘ chrt.
Rozsáhlé teritorium pÛvodního v˘skytu
stﬁedoasijského (turkmenského) chrta
naznaãuje, Ïe právû on pﬁedstavuje pozÛstatek oné v˘chozí populace asijsk˘ch
chrtÛ, z níÏ se vyvinula dal‰í pﬁírodní
a kulturní plemena. Pﬁedkem dne‰ního
afgánského chrta je horsk˘ afgán ze
stﬁedního Afghánistánu, naz˘van˘ také
kábulsk˘ chrt nebo ghazni, stepní (pustinn˘, pou‰tní) afgán ze severozápadního
Afghánistánu, z okolí mûsta Balkh, zvan˘
také bell murray, a balúãsk˘ chrt (Baluchi
Hound) z jiÏního a jihozápadního Afghánistánu a Balúãistánu v západním
Pákistánu, kter˘ je velmi podobn˘ stepnímu afgánovi.

nel Clubu konané v lond˘nském Crystal
Palace roce 1907 zvítûzil ve tﬁídû „zahraniãních plemen“. Ale Ïádn˘ z tûchto
importÛ, ani Zardin, nepﬁispûl k zaloÏení
chovu afgánského chrta a ke vzniku kulturního plemene.
K tomu vedly teprve pozdûj‰í importy.
Chrti, které dovezl mjr. Bell Murray s manÏelkou v roce 1920, a ti, které roce 1925
dovezli manÏelé Ampsovi, v‰ak byli velmi
odli‰ní, pﬁedev‰ím co do délky osrstûní.
Zatímco Bell Murrayovi dovezli stepní
afgány s krat‰í srstí, kter˘m se zaãalo ﬁíkat
"typ bell murray", psi Ampsov˘ch byli hor‰tí afgáni s v˘raznû del‰í srstí a podle chovatelské stanice jejich majitelÛ Ghazni se
jim ﬁíkalo „typ ghazni“.
Pﬁedstavitelé typu bell murray byli celkovû tûÏ‰í, vût‰í, v kohoutku mûﬁili 70 aÏ 72
cm. Pﬁi pohledu shora mûli ‰ir‰í, tupûji
zakonãenou ãenichovou partii hlavy,
krat‰í, v ‰íji klenut˘ krk, del‰í a rovnûj‰í
hﬁbet, ‰ir‰í záì a hrudník. Pﬁedhrudí
nebylo vyvinuté, pánevní konãetiny byly
tupûji zaúhlené, stehna byla del‰í, strmûj‰í, hlezna v˘‰e nad podkladem. Nárty byly
v normálním postoji ze‰ikmené, tlapky
men‰í. Postoj pánevních konãetin byl
pomûrnû úzk˘. Srst byla hedvábná, na
spodní ãásti trupu a ve slabinách krátká.
Povahovû byli dÛvûﬁiví. Z popisu plyne,
Ïe to byli psi pﬁizpÛsobení pﬁedev‰ím
k bûhu v pﬁeváÏnû rovinatém nebo jen
mírnû zvlnûném terénu.
Zástupci typu ghazni byli elegantnûj‰í,
men‰í, v kohoutku mûﬁili 65 aÏ 70 cm.
U mlad˘ch jedincÛ byly na lících „licousy“, na ãenichové partii hlavy „knír“ a na

Typick˘ orientální v˘raz

krku „hﬁíva“. Hlava byla velmi suchá, u‰lechtilá, pﬁi pohledu shora klínovitá,
v mozkovnû ‰ir‰í, krk byl v˘raznûji klenut˘, hﬁbet velmi krátk˘, zﬁetelnûji za
kohoutkem poklesl˘. Trup byl krat‰í, ocas
níÏe nasazen˘, pﬁedhrudí bylo v˘razné.
Hrudní konãetiny mûly lopatky i ramenní
kosti ‰ikmo uloÏené. Stehna byla krat‰í,
osa pánve svírala s osou stehenní kosti
v˘raznûj‰í úhel, nárty byly kolmé k podkladu. Postoj pánevních konãetin byl ‰ir‰í. Srst byla hust‰í a tvrd‰í, osrstûní na
plecích bylo del‰í, pesíky ãasto rostly
v chomáãcích. Byli to skvûlí skokani,
dokonale pﬁizpÛsobení pohybu v ãlenitém horském terénu.
Afgán‰tí chrti se
objevují v obrovském
mnoÏství barev
vãetnû pastelov˘ch

Vznik kulturního plemene
K prvním importÛm chrtÛ z Afghánistánu do Velké Británie do‰lo uÏ poãátkem
19. století. Prvním na v˘stavû psÛ v Evropû pﬁedveden˘m pﬁedstavitelem tûchto
chrtÛ byl pes Zardin, kterého dovezl
a vlastnil kpt. John Barff. Na v˘stavû KenSVùT PSÒ 4/06
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Balúãsk˘ chrt je nejen stavbou tûla, ale
i osrstûním velmi podobn˘ typu bell murray a obû plemena byla ãasto zamûÀována. Staãilo, Ïe byl z Asie dovezen chrt pﬁipomínající osrstûním stepního afgána,
a byl automaticky povaÏován za typ bellmurray afgánského chrta, pﬁiãemÏ
nebylo rozhodující, zda pocházel
z Afghánistánu, nebo ze sousedního
pákistánského Balúãistánu. âtvrté plemeno chrtÛ z Afghánistánu, kúãijsk˘ chrt
(afgánská sluga), je krátkosrsté a není
moÏné je zamûnit ani s horsk˘m, ani se
stepním afgánem a balúãsk˘m chrtem.
Na vzniku moderního afgánského chrta
se nepodílel, zatímco balúãsk˘ chrt do
urãité míry ano.
Dne‰ní afgánsk˘ chrt tedy není jednotného pÛvodu, vznikl spojením afgánÛ horsk˘ch a stepních a balúãského chrta, pﬁiãemÏ nejv˘raznûj‰í byl podíl krve typu
ghazni. Vlivem cílevûdomého chovatelského snaÏení se souãasné kulturní plemeno témûﬁ vÛbec nepodobá typu bell
murray, ale i dlouhosrsté horské afgány
pﬁipomíná jen celkovou stavbou tûla.
S narÛstající délkou srsti klesala v˘konnost afgánÛ na dráze a sniÏovalo se jejich
závodní uplatnûní, na evropské pevninû
obvyklé. Nûkdy majitelé na urãit˘ch ãástech tûla srst krátili nebo prostﬁíhávali,
aby byla ﬁid‰í a nepﬁekáÏela v bûhu. Ale to
nestaãilo. Proto chovatelé, kteﬁí se vûnovali pﬁedev‰ím dostihÛm, importovali
v druhé pÛli 20. století ze zemû pÛvodu
afgánské chrty stepního typu, kteﬁí mûli
mnohem ménû srsti. V porovnání s teh-

56

SVùT PSÒ 4/06

dy bûÏn˘mi afgány evropského chovu
byli na dráze v˘raznû rychlej‰í. ProtoÏe
tehdej‰ím trendem v chovu byla produkce jedincÛ v˘stavních i dostihov˘ch, byli
pﬁíleÏitostnû kﬁíÏeni s v˘stavními afgány,
takÏe se je‰tû dosti dlouho potom objevovala v jednom vrhu zvíﬁata jak s dlouhou, tak s krat‰í srstí. Jen oddûlení chovu
jedincÛ v˘stavních a dostihov˘ch mohlo
za této situace vést ke zv˘‰ení úrovnû
chovu afgánsk˘ch chrtÛ „na exteriér“
i „na v˘kon“, podobnû jako u grejhaundÛ.

Komentáﬁ ke standardu
Afgánskému chrtovi náleÏí standard FCI
ãíslo 228 z roku 2004. Podle nûj má pÛso-

Pﬁipravit afgánského chrta
na v˘stavu není jednoduché

bit dojmem síly a rychlosti a chovat se
dÛstojnû. Orientální v˘raz je pro nûho
velmi typick˘ a projevuje se tím, Ïe se
dívá jakoby skrze osoby, s nimiÏ má co do
ãinûní. Poãíná si ponûkud odtaÏitû, tváﬁí
se nezúãastnûnû, dokáÏe v‰ak b˘t i náleÏitû vá‰niv˘ a prudk˘. Má se pohybovat elegantnû, plynule a pruÏnû, aby i tím bylo
zdÛraznûno jeho celkovû hrdé vzezﬁení.
Skuteãnou ozdobou afgána je nádherná,
dokonale rozãesaná, spl˘vající, patﬁiãnû
dlouhá a upravená srst, nelze ale zapomínat, Ïe stejnû v˘znamná je bezvadná stavba a patﬁiãná síla kostry. Ideální kohoutková v˘‰ka se pohybuje u psÛ v rozmezí
68 - 74 cm a u fen v rozmezí 63 aÏ 69 cm.
Hlava má b˘t velmi u‰lechtilá, proporcionální (vyváÏená), ãistû modelovaná a ‰tíhlá, coÏ znamená, Ïe musí b˘t celkovû
patﬁiãnû dlouhá a pﬁimûﬁenû ‰iroká, tak
aby nebyla ani pﬁíli‰ úzká a jemná, ani
pﬁíli‰ ‰iroká a hrubá. Na temeni má b˘t
dlouhá hedvábná srst naz˘vaná top knot,
která se ãe‰e na pû‰inku do stran tak, Ïe
spl˘vá s osrstûním u‰ních boltcÛ. U‰lechtilosti hlavû dodává nepatrn˘ ãelní
sklon (stop) a dlouh˘ nosní hﬁbet, blíÏe
k nosní houbû lehce vyklenut˘ (konvexní), vytváﬁející mírn˘ klabonos. Pﬁi v‰í
u‰lechtilosti hlavy nesmûjí b˘t ãelisti
nikdy slabé. Pro v˘raz hlavy jsou dÛleÏité
oãi témûﬁ trojúhelníkovitého tvaru, tmavé barvy. Svûtlej‰í jsou pﬁípustné jen
u svûtle zbarven˘ch jedincÛ. U‰ní boltce
musejí b˘t nízko a daleko vzadu na hlavû
nasazené, náleÏitû dlouhé, pokryté hedvábnou dlouhou spl˘vající srstí.
Pro celkov˘ dojem je velmi dÛleÏit˘ krk
a jeho nesení. Musí b˘t dlouh˘ a siln˘
a jeho osa by mûla s horní linií tûla svírat
takov˘ úhel, aby hlava byla nesena vysoko
a hrdû. Vrcholy lopatek tvoﬁí zﬁeteln˘
kohoutek vystupující nad horní linii tûla.
Ta má b˘t za kohoutkem rovná. Hrboly
kyãelních kostí musejí ponûkud vystupovat, asi na v˘‰ku prstu, a b˘t dobﬁe patrné. Mají b˘t od sebe vzdáleny na ‰íﬁku
dlanû. Záì je mírnû svaÏitá, náleÏitû dlouhá a spadá k nasazení ocasu. Hrudník má
b˘t dosti hlubok˘, bﬁicho vtaÏené. Ocas
pﬁimûﬁené délky musí b˘t nízko nasazen˘
a na konci zatoãen˘ do nevelkého jednoduchého krouÏku (tzv. krouÏkuje).
Svrchu je osrstûn krátce, na spodní stranû je srst del‰í, ale vcelku ﬁídká. V pohybu je nesen nad horní linií tûla.
Hrudní konãetiny musejí b˘t rovné, siln˘ch kostí. Jejich volné ãásti mají b˘t pﬁi
pohledu zepﬁedu v jedné linii s ramenními klouby. Lopatky jsou ‰ikmo uloÏené,
takÏe jejich vrcholy smûﬁují vzad, a mají
b˘t dobﬁe osvalené, ne v‰ak natolik, aby
byly vyboulené. Lokty se pﬁi pohledu ze

Foto Martin Smrãek, kresby archiv autora
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strany nacházejí na pomyslné svislici
spu‰tûné z kohoutku. Zápûstí mají b˘t
pruÏná. Tlapky musejí b˘t velké, okrouhlé, stejnû dlouhé jako ‰iroké, pokryté jako
celé volné ãásti hrudních konãetin dlouhou srstí, coÏ je pro plemeno velmi typické. Prsty jsou klenuté. Pánevní konãetiny
musejí b˘t patﬁiãnû silné. Vzdálenost od
kyãelního kloubu po hlezno má b˘t ve
srovnání se vzdáleností od hlezna k podkladu velká. Tlapky mají b˘t protáhlé,
ponûkud uÏ‰í neÏ u hrudních konãetin.
Jsou hustû a dlouze osrstûné jako celé
volné ãásti pánevních konãetin.

Srst a barvy
Srst na hrudníku, na bocích tûla a ve slabinách musí b˘t velmi dlouhá a velice
jemná, spl˘vavá, stejnû jako na konãetinách. Na ‰íji je srst ponûkud krat‰í. Na
svrchní stranû trupu, od kohoutku
k nasazení ocasu, je u dospûl˘ch jedincÛ
krátká, hustá a pﬁilehlá srst tvoﬁící tzv.
sedlo. U ‰tûÀat „sedlo" chybí. Pﬁípustné je
jakékoli zbarvení srsti, patrnû nejroz‰íﬁenûj‰í je plavé aÏ ãervené, Ïíhané a ãerné.
Ménû ãasté je zbarvení ãistû bílé a ãernotﬁíslové. Oblíbené b˘vají rÛzné pastelové

Îádoucí zaúhlení konãetin
u afgánského chrta

barvy, kter˘m chovatelé dávají, pﬁedev‰ím
z dÛvodÛ komerãních, rÛzná atraktivní
jména. Tak napﬁíklad zbarvení zvané ‰ampaÀ je svûtle béÏové, bez tmavé masky

Nahoﬁe typ ghazni,
dole typ bell muray

v obliãeji, platina je svûtle stﬁíbﬁitû plavé
zbarvení bez masky a domino je plavé
zbarvení se stﬁíbrn˘mi, modrav˘mi nebo
‰edav˘mi znaky na koncov˘ch (distálních) ãástech konãetin, na svrchní stranû
trupu (tzv. sedlu) a na hlavû, kde kolem
oãí tvoﬁí typickou kresbu pﬁipomínající
br˘le. Charaktistické pro tuto barvu je
tónování jednotliv˘ch pesíkÛ, které jsou
u koﬁene svûtlé a ke konci tmavé.

Péãe o srst
Osrstûní je nejvût‰í ozdobou afgánského
chrta. O kvalitû osrstûní rozhoduje
správná v˘Ïiva, bohatá na vitamin
H a vysoce nenasycené polyenové (mastné) kyseliny, a správná údrÏba srsti. Ta
sestává z pravidelného ãesání (nejménû
2 – 3krát za t˘den) a koupání (tak ãastého, jak je tﬁeba podle prostﬁedí, v nûmÏ
pes Ïije, barvy srsti apod.). S ãesáním je
tﬁeba zaãínat uÏ u nejmen‰ích ‰tûÀat, kdy
vlastnû je‰tû není co ãesat. Cílem není
mladého psíka uãesat, ale navyknout ho
na ãesání. Pﬁivykání se musí dít hravou
formou a nikdy nesmí trvat dlouho, aby
si je nespojil s nepﬁíjemn˘mi záÏitky.
âesání se pro budoucímu v˘stavního
afgána musí stát bûÏnou souãástí Ïivota.
K ãesání je tﬁeba pouÏívat vhodné
nástroje – hﬁebeny, nikoli kartáãe. Nejprve

se srst dokonale rozãe‰e speciálním hﬁebenem na dlouhou srst. Takov˘ hﬁeben
má dlouhé, ﬁídké, na koncích oble zahrocené kovové zuby pevnû zasazené do
drÏadla. Srst se musí rozãesat do hloubky,
aÏ k pokoÏce, nejlépe za pomoci vhodn˘ch rozãesávaãÛ ve spreji, aby se zbyteãnû nepotrhala. Po perfektním rozãesání
ﬁídk˘m hﬁebenem se proãesává znovu,
a to hﬁebenem s krat‰ími a hust˘mi kovov˘mi zuby. âasto pouÏívan˘mi kartáãi se
srst nerozãe‰e do hloubky, ale pouze na
povrchu a zespoda plstnatí. Kvalitní kartáã s antistatickou úpravou a kovov˘mi,
mûkce uloÏen˘mi a na koncích zaoblen˘mi hroty je vhodn˘ jen ke koneãné úpravû hﬁebenem dokonale rozãesané srsti.
Extrémnû dlouhá jemná srst na u‰ních
boltcích vyÏaduje u v˘stavních jedincÛ
zvlá‰tní péãi. V bûÏn˘ch kaÏdodenních
situacích se musí chránit pﬁed po‰kozením, u‰pinûním a potrháním zvlá‰tními
návleky (tzv. ãepicemi). Z téhoÏ dÛvodu
se takov˘m jedincÛm podává krmivo
z misek tvaru komolého kuÏele.
Krása ﬁádnû o‰etﬁeného osrstûní plnû
vynikne jen pﬁi patﬁiãném pﬁedvedení psa
ve v˘stavním kruhu. Pﬁi statickém posouzení je tﬁeba vûnovat maximální pozornost správnému postoji psa. Základním
pﬁedpokladem úspû‰ného dynamického
posouzení je správná rychlost pohybu ve
v˘stavním kruhu. Afgánsk˘ chrt se pﬁedvádí vÏdy v klusu, kter˘ musí b˘t nízk˘
a dlouh˘. Tomu musí pﬁizpÛsobit svÛj
pohyb také pﬁedvádûjící. Pohyb afgánského chrta musí b˘t naprosto plynul˘, lehk˘, vydatn˘, coÏ znamená, Ïe klus má
dostateãnou délku a je jedineãn˘ díky
akci hrudních konãetin pro plemeno velmi typické, s velice elegantním narovnáním zápûstí v nejvy‰‰ím bodu jejich zdvihové fáze. Pohyb správnou rychlostí je
nutno se psem pﬁed v˘stavou nacviãovat
jiÏ od v 10 aÏ 12 t˘dnech. Postup je t˘Ï
jako pﬁi navykání na ãesání.
Ivan Stuchl˘
I NZERCE

