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Saluka má
b˘t ‰tíhl˘,
vyváÏen˘,
pÛvabn˘
a siln˘,
nikdy v‰ak
hrub˘ pes

PERSKÝ CHRT – saluka
Stejnû jako afgánsk˘ chrt, jemuÏ byl vûnován
pﬁedchozí díl, i saluka náleÏí mezi orientální chrty.

V

last perského chrta (saluki) je tﬁeba hledat na Stﬁedním v˘chodû,
v oblasti starovûké Persie. Na území dne‰ního Íránu a Iráku je pÛvodním
plemenem a patronát nad jeho standardem drÏí Mezinárodní kynologická federace (FCI). Jako kulturní plemeno se vyvinul ve Velké Británii, kde ho pÛvodnû
naz˘vali Gazelle Hound.

PÛvod a v˘voj
Persk˘ chrt, pro nûhoÏ se pouÏívá také
synonymní název „tazy“, je bliÏ‰ím pﬁíbuzn˘m afgánského chrta, neÏ se obvykle
pﬁedpokládá. Uvedené jméno je toho
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dokladem. Tazy, slovo turkicko-perského
pÛvodu, znamenalo psa lovícího zrakem,
tedy chrta, stejnû jako arabské slovo ãtené nûkdy „saluki“ a jindy „sloughi“.
V arab‰tinû se totiÏ zapisují pouze souhlásky, a tak se stejnû psané slovo vyslovuje v rÛzn˘ch oblastech rÛznû. Také
afgánskému chrtovi se nûkdy ﬁíká tazy
a toto jméno se pouÏívá rovnûÏ pro
nûkterá dal‰í plemena, napﬁíklad pro stﬁedoasijského (neboli turkmenského) chrta
(tazy), kyrgyzského chrta neboli tajgana
(bíl˘ tazy), jihoruského stepního chrta
neboli stepního barzoje (rovnûÏ bíl˘ tazy)
a jednoho z ãínsk˘ch chrtovit˘ch psÛ

(ãínsk˘ tazy). Z v˘vojového hlediska patﬁí
persk˘ chrt - saluka do okruhu chrtÛ orientálního pÛvodu, jejichÏ pﬁedkové se
vyskytovali na rozlehlém území od jiÏních oblastí evropské ãásti Ruska aÏ po
âínu a indick˘ subkontinent. Zde v‰ude
Ïili pﬁíslu‰níci pÛvodní, málo diferencované, v nejdÛleÏitûj‰ích znacích stavby
tûla shodné, pﬁitom v‰ak znaãnû variabilní a adaptabilní populace, z nichÏ na rÛzn˘ch místech vznikaly procesem reproduktivní izolace ãetné místní variety
odli‰né od jin˘ch podobn˘ch lokálních
variet i od populace v˘chozí.
Zatímco na relativnû obrovském areálu
roz‰íﬁení zabírajícím cel˘ Turkmenistán,
Uzbekistán a Kazachstán Ïijící stﬁedoasijsk˘ (turkmensk˘) chrt je jak˘msi zbytkem
oné pÛvodní populace orientálních chrtÛ,
dal‰í pﬁírodní plemena pocházejí z mnohem men‰ích oblastí pÛvodního v˘skytu,
jak to odpovídá definici lokálních variet.
Patﬁí k nim kúãijsk˘ chrt (koochi, Koochi
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Hound, afgánská sluga, sluga-afgán, krátkosrst˘ afgán) - pes nomádÛ kmene
Koochi z afghánsko-pákistánského pomezí a blízk˘ pﬁíbuzn˘ afgánského chrta,
kyrgyzsk˘ chrt (tajgan, bíl˘ tazy) z Kyrgyzstánu a plemena z Indického subkontinentu - bandÏarsk˘ chrt (Banjara
Greyound, Vanjari Dog) - pes nomádÛ
kmene Banjara ze státu Madhya Pradesh,
rampúrsk˘ chrt ze státu Uttar Pradesh
a poligarsk˘ chrt ze státu Tamilnadu.
BandÏarsk˘ chrt pﬁipomíná sv˘m osrstûním dlouhosrstou saluku, kúãijsk˘, rampúrsk˘ a poligarsk˘ chrt se podobá krátkosrsté saluce.
Kromû toho také arabsk˘ chrt - sluga, celkovû podobn˘ krátkosrstému rázu perského chrta, patﬁí z v˘vojového hlediska
k pﬁíbuzn˘m saluky.
V materiálech klubÛ chovatelÛ arabsk˘ch
chrtÛ z rÛzn˘ch zemí b˘vá saluka pﬁedstavována, s odvoláním na nástûnná
vyobrazení v hrobkách egyptsk˘ch hodnostáﬁÛ, jako plemeno egyptského pÛvodu. To je v‰ak omyl. Egyptské malby
a reliéfy sice zobrazují kromû chrtÛ okcidentálních, jejichÏ pﬁedstavitelem byl staroegyptsk˘ faraonsk˘ chrt, také chrty
podle stavby tûla pÛvodu orientálního, to
v‰ak neznamená, Ïe tito chrti jsou
v Egyptû pÛvodní. Ve skuteãnosti se spoleãní pﬁedkové stﬁedoasijského (turkmenského) chrta, kyrgyzského chrta a perského chrta - saluky roz‰íﬁili ze stﬁední Asie
na jih souãasného ruského území, do
dne‰ního v˘chodního Turecka a na Blízk˘
v˘chod, a odtud, druhotnû, nejprve
s Berbery a pozdûji s Araby, do Afriky. Na
egyptském území vytvoﬁili svébytnou formu - starovûkou, dnes jiÏ vymﬁelou egyptskou slugu ãi saluku, která je v˘vojovû
mnohem blíÏe spﬁíznûna se sinajskou
slugou - chrtem arabsk˘ch beduínÛ kmene Tarabin z Izraele, s neÏdskou salukou
(Nejdi Saluki) ze saudskoarabské provincie NeÏd (Nejd, Nedschd), s ãadsk˘m chrtem - tzv. chrtem z jihov˘chodní Sahary,
kter˘ je nejbliÏ‰ím pﬁíbuzn˘m ãi pﬁím˘m
potomkem vymﬁelé starovûké egyptské
slugy, a s azavaÏsk˘m chrtem neÏ s persk˘m chrtem - salukou. Pﬁím˘m pﬁedkem
dne‰ního perského chrta tedy egyptská
sluga (saluka) nebyla.

Kyrgyzsk˘ chrt – tajgan

chrti naz˘vaní pozdûji „per‰tí chrti – saluki“. Roku 1840 získala zoologická zahrada
v lond˘nském Regents Parku fenu chrta,
která zde byla vystavována pod oznaãením Persian Greyhound.
Základy chovu nového plemene v‰ak byly
poloÏeny aÏ roku 1895, kdy lady Florence
Amherstová s manÏelem pﬁivezla do
Velké Británie nûkolik chrtÛ pod názvem
„saluki“ a zaloÏila chovatelskou stanici
Amherstia. Roku 1922 uznal plemeno oficiálnû anglick˘ Kennel Club a o pût let
pozdûji také American Kennel Club. Pak
uÏ se persk˘ chrt ‰íﬁil do svûta, nikoli sice
lavinovitû, ale tak, Ïe si získal stál˘ okruh
vûrn˘ch pﬁíznivcÛ ve v‰ech kynologicky
vyspûl˘ch zemích svûta.

Dlouhosrst˘ a krátkosrst˘ ráz
JiÏ mezi prvními importovan˘mi salukami lady Amherstové byli, stejnû jako mezi
dal‰ími o nûco pozdûji dovezen˘mi persk˘mi chrty, kromû jedincÛ s dlouh˘m
osrstûním také jedinci krátkosrstí.
Dlouhosrst˘ ráz perského chrta - saluky
b˘vá pokládán za potomka lokálních variet pocházejících z horsk˘ch oblastí, krátkosrst˘ se povaÏuje za potomka variet
z oblastí stepních a polopou‰tních.
Existenci dvou osrstûním odli‰n˘ch rázÛ
uznává i souãasn˘ standard FCI, ale na

v˘stavách poﬁádan˘ch pod její patronací
se oba posuzují spoleãnû a zadává se jim
jedno ãekatelství mezinárodního ‰ampionátu krásy (CACIB).
Mnohem bûÏnûj‰í je ráz dlouhosrst˘.
Jeho pﬁedstavitelé mají v dospûlosti na
pﬁeváÏné ãásti tûla srst krátkou, pouze na
u‰ních boltcích a na ocasu dlouhou, spl˘vající, na zadních stranách konãetin del‰í,
pomûrnû ﬁídkou, tvoﬁící jakési „tﬁásnûní“.
Elegantní hust‰í chomáãe del‰í srsti jsou
na loktech. Krátkosrst˘ ráz má na celém
tûle srst krátkou, a na první pohled proto
mÛÏe pﬁipomínat arabského chrta - slugu. Pﬁi bliÏ‰ím pohledu je v‰ak krátkosrst˘ persk˘ chrt od arabského docela
dobﬁe rozpoznateln˘ podle urãit˘ch diakritick˘ch znakÛ stavby tûla.
I kdyÏ stavba tûla dlouhosrsté saluky
a saluky krátkosrsté je naprosto totoÏná,
dlouhosrst˘ ráz je, zejména pro laiky,
atraktivnûj‰í a tû‰í se vût‰ímu zájmu
kynologické veﬁejnosti. ProtoÏe se salukám bez ohledu na osrstûní udûluje jeden
CACIB, mÛÏe se ráz dlouhosrst˘ s krátkosrst˘m bûÏnû spojovat. Nûkteﬁí chovatelé se toho v‰ak z neznalosti obávají,
protoÏe jsou pﬁesvûdãeni, Ïe dlouhosrstá
‰tûÀata vze‰lá z takového spojení budou
mít velmi ﬁídce a krátce osrstûné u‰ní
boltce a ocas. Jsou to obavy naprosto
neopodstatnûné, protoÏe krátká srst úplnû pﬁevládá (dominuje) nad dlouhou. I ve
vrhu dvou krátkosrst˘ch rodiãÛ se mÛÏe
objevit dlouhosrsté ‰tûnû, které si kvalitou dlouhé srsti nemusí vÛbec zadat
s potomky dlouhosrst˘ch rodiãÛ.
Dlouhosrstá saluka s dlouhosrstou mÛÏe
dát pouze dlouhosrstá ‰tûÀata, z tohoto
spojení nemÛÏe nikdy vzejít ani jedno
krátkosrsté ‰tûnû. Ze spojení dvou krátkosrst˘ch rodiãÛ mohou vzniknout buì
v‰echna ‰tûÀata krátkosrstá, anebo ‰tûÀata krátkosrstá i dlouhosrstá. ZáleÏí na
genetickém zaloÏení rodiãÛ. Pokud je
v‰echno potomstvo krátkosrsté, je pravdûpodobné, pﬁi men‰ím poãtu ‰tûÀat
v‰ak nikoli jisté, Ïe oba byli pro druh srs-

âím se li‰í

Vznik kulturního plemene
Jako kulturní plemeno vznikl persk˘ chrt
ve Velké Británii. Psi typu saluky s dlouh˘m osrstûním, obvykle naz˘vaní „tazy“,
se do Evropy dostávali jiÏ ve stﬁedovûku,
jak to dokládají rÛzná umûlecká vyobrazení, napﬁíklad italského pÛvodu.
V Anglii se první tazy objevil nûkdy v 18.
stol. a po nûm následovali dal‰í asij‰tí
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ti zaloÏeni stejnû, Ïe ani jeden z nich
nemûl ve svojí vlohové v˘bavû ustupující
(recesivní) vlohu neboli alelu (alela je
konkrétní podoba vlohy) pro dlouhou
srst. JestliÏe by se v‰ak ve vrhu objevilo
byÈ jen jediné dlouhosrsté ‰tûnû, bylo by
jisté, Ïe oba rodiãe museli mít ve vlohové v˘bavû po jedné pﬁevládající (dominantní) alele pro krátkou a jedné recesivní alele pro dlouhou srst. Spojí-li se
krátkosrst˘ jedinec s dlouhosrst˘m,
vzniknou buì v‰echna ‰tûÀata krátkosrstá, anebo ‰tûÀata krátkosrstá i dlouhosrstá. V prvním pﬁípadû by musel mít
krátkosrst˘ rodiã ve svojí vlohové v˘bavû
dvû dominantní alely pro krátkou srst, ve
druhém by v ní musel mít jednu alelu
dominantní pro krátkou srst a jednu
recesivní pro dlouhou srst.
Stává se, zejména u rozhodãích, kteﬁí
nejsou specialisty, Ïe se jim krátkosrstá
saluka prostû nelíbí, Ïe jim pﬁipadá
„ponûkud netypická“, coÏ se projeví
v koneãném hodnocení. I kdyÏ rozhodãímu nelze právo na to, aby se mu nûco
líbilo a nûco nelíbilo, v Ïádném pﬁípadû
upﬁít, nemûlo by k tomu docházet, protoÏe z hlediska standardu jsou si oba
rázy zcela rovny a od rozdílÛ spoãívajících v osrstûní by se jako skuteãn˘
odborník mûl oprostit.

Mozkovna má b˘t mezi u‰ními boltci pﬁimûﬁenû ‰iroká, plochá, ãelní sklon (stop)
slabû naznaãen˘, nev˘razn˘. Vzdor v‰í
u‰lechtilosti nesmûjí b˘t ãelisti slabé. Nos
mÛÏe b˘t ãern˘ nebo ãokoládovû hnûd˘.
Oãi, tak dÛleÏité pro typick˘ orientální
v˘raz saluky, mají b˘t velké, oválné, tmavé aÏ oﬁí‰kovû hnûdé barvy. Nikdy nesmûjí b˘t vypoulené. Pohled je dÛstojn˘, mûkk˘, oddan˘. PoÏadují se pomûrnû vysoko,
zhruba v linii vnûj‰ích oãních koutkÛ
nasazené, zavû‰ené, patﬁiãnû dlouhé, tûsnû k lícím pﬁiléhající, ale pohyblivé u‰ní
boltce pokryté dlouhou, mûkkou a hedvábnou srstí. U krátkosrstého rázu dlouhá srst na u‰ních boltcích chybí.
Krk je dlouh˘, pruÏn˘, mocnû osvalen˘,
nikdy v‰ak hrub˘. Pﬁechází plynule do
plecí. Cel˘ trup nesmí b˘t nikdy pﬁíli‰ tûÏk˘. Hﬁbet by nemûl b˘t pﬁehnanû ‰irok˘,
bedra mají b˘t lehce klenutá, svalnatá,
záì je mírnû svaÏitá. Hrboly kyãelních
kostí by mûly b˘t dosti daleko od sebe,
dobﬁe patrné. Hrudník saluky jako
rychlého bûÏce musí b˘t prostorn˘, hlubok˘ a dlouh˘, ne v‰ak pﬁíli‰ ‰irok˘, tvoﬁen˘ pﬁimûﬁenû, ani sudovitû, ani pﬁíli‰
plo‰e klenut˘mi Ïebry. Bﬁicho by mûlo
b˘t silnû vtaÏené, neboÈ saluka má b˘t
útlá. Na úrovni kyãelních hrbolÛ má b˘t
moÏno obejmout její trup obûma rukama
tak, Ïe palce se dot˘kají sv˘mi konci nad
páteﬁí a prostﬁedníky pod bﬁichem. Nízko
nasazen˘ ocas má b˘t dlouh˘, nataÏen
dolÛ má ‰piãkou dosahovat nejménû
k hleznÛm. B˘vá nesen v lehkém oblouku, u dospûl˘ch jedincÛ nejv˘‰e na úrovni horní linie tûla, u ‰tûÀat a hrajících si
zvíﬁat i v˘‰e. U dlouhosrstého rázu je na
jeho spodní stranû dlouhá, hedvábná srst
tvoﬁící v˘razné „tﬁásnûní“, nikdy v‰ak
nesmí b˘t osrstûní chundelaté. Musejí

Komentáﬁ ke standardu
Podle standardu FCI ãíslo 269 z roku
2001 je persk˘ chrt - saluka ‰tíhl˘, dokonale vyváÏen˘, pÛvabn˘ a siln˘, nikdy
v‰ak hrub˘, velmi rychl˘ pes s pﬁekrásn˘m, lehk˘m pohybem, kter˘ pﬁipomíná
taneãní krok. Délka trupu je o málo del‰í
neÏ kohoutková v˘‰ka, takÏe tûlesn˘ formát je krátce obdélníkovit˘. Kostra musí
b˘t lehká, ale velmi pevná, svalovina dobﬁe vyvinutá, ale suchá. Kohoutková v˘‰ka
ãiní v prÛmûru 58 aÏ 71 cm, feny mohou
b˘t pﬁimûﬁenû men‰í.
Hlava musí b˘t celkovû dlouhá a úzká,
velice u‰lechtilá. Pﬁi pohledu zepﬁedu
a shora má tvar pozvolna a rovnomûrnû
se zuÏujícího klínu. Z profilu je horní
linie mozkovny v pomyslném prodlouÏení rovnobûÏná s linií nosního hﬁbetu.
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b˘t dobﬁe, ale nikdy hrubû osvalené, protoÏe vyboulené plece jsou neÏádoucí. Ramenní kosti mají b˘t témûﬁ stejnû dlouhé
jako lopatky. Pﬁedloktí jsou dlouhá, od
loktÛ po zápûstí úplnû rovná. Záprstí
musejí b˘t silná a pruÏná. Tlapky mají b˘t
pevné a pruÏné, pﬁimûﬁenû dlouhé, s protáhl˘mi klenut˘mi prsty. Dva prostﬁední
prsty jsou del‰í neÏ oba krajní. PoÏadují
se silné pánevní konãetiny umoÏÀující
psu jak rychl˘ bûh, tak skákání. Mezi prsty tlapek hrudních i pánevních konãetin
nesmí (u dlouhosrstého rázu) chybût del‰í srst, která psa chrání pﬁed pﬁípadn˘mi
zranûními.
Krátce obdélníkovit˘
formát

Pohyb
Saluka musí b˘t lehkonohá, konãetiny se
mají pﬁi bûhu zdánlivû sotva dot˘kat
podkladu a zvedat se bez nejmen‰í námahy. Pohyb je velmi krásn˘, cval lehk˘, plynul˘ a pruÏn˘. Îádoucí je dostateãnû
dlouh˘ „pﬁedkrok“ podmiÀující patﬁiãnou délku kroku ãi cvalového skoku.
Saluka nikdy nesmí ani stepovat, tj. pohybovat se krátk˘mi kroky s vysokou akcí
konãetin, ani b˘t v pohybu tûÏkopádná.
Nejkrásnûj‰í jsou ty fáze bûhu, pﬁi nichÏ
se saluka ani jednou z konãetin nedot˘ká
podkladu a prakticky se na zlomek okamÏiku vzná‰í. Zﬁejmû nejpÛvabnûj‰í je
v klusu.

Srst a zbarvení

·piãková saluka
prezentovaná na v˘stavû

Osrstûní má b˘t hladké, mûkké, hedvábné
struktury. U dlouhosrstého rázu je nejdel‰í srst na u‰ních boltcích, na ocasua na zadních stranách hrudních
i pánevních konãetin, kde tvoﬁí tzv. tﬁásnû. Del‰í srst na hrdle, bûÏná u mlad˘ch
jedincÛ, je pﬁípustná i u dospûl˘ch. U ‰tûÀat b˘vá „tﬁásnûní“ také na plecích a stehnech. Srst krátkosrstého rázu je ponûkud
tvrd‰í. V‰echny barvy srsti a kombinace
barev jsou pﬁípustné s v˘jimkou Ïíhaného zbarvení. Nejoblíbenûj‰í je zbarvení
ãerno-tﬁíslové, bílé, krémové, plavé, zlaté
a ãervené. Zbarvení mÛÏe b˘t jednotné
nebo strakaté. Beduíni si mimoﬁádnû
cenili bílé lysiny na ãele, kterou naz˘vali
Ivan Stuchl˘
AlláhÛv polibek.
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Pﬁípustné jsou
v‰echny barvy

