
Ûvodem by mohlo b˘t také
to, Ïe do FCI náleÏí na 80
národÛ ze v‰ech ãástí svûta –

aÈ uÏ ãlenÛ, nebo smluvních partne-
rÛ. Vût‰ina z tûchto zemí má svá
národní plemena, o jejichÏ uznání se
buì uÏ úspû‰nû zaslouÏila, nebo se
o nû prozatím snaÏí. To je dÛvod,
proã poãet uznan˘ch plemen stoupl
na pozoruhodné ãíslo 335. 
KaÏdé z tûchto plemen má svÛj
vlastní standard popisující fyzické
i povahové vlastnosti ideálního
pfiedstavitele. Standard vytváfií ze-
mû pÛvodu plemene ve spolupráci
s pfiíslu‰n˘m grémiem FCI (které má
také poslední slovo pfii schvalování)
a je FCI publikován v oficiálních jazy-
cích (angliãtina, francouz‰tina,
nûmãina a ‰panûl‰tina). 
Zemû pÛvodu má na starost spravo-
vání standardu „svého" plemene;
pozdûj‰í pfiípadné zmûny jsou v‰ak
moÏné jen se souhlasem FCI. 
Je‰tû pfiedtím, neÏ je nûjaké pleme-
no oficiálnû uznáno, musí zemû pÛ-
vodu prokázat, Ïe plemenn˘ typ
a jednotn˘ vzhled byly upevÀovány
po více generací, Ïe chovná základ-
na je dostateãnû velká (musí tedy
existovat dostateãn˘ poãet navzá-
jem nepfiíbuzn˘ch chovn˘ch linií),
abychom jmenovali alespoÀ nûkterá
kritéria. Nejprve je „nové" plemeno
uznáváno prozatímnû jen na deset
let; v prÛbûhu této zku‰ební doby
mohou b˘t psi sice vystavováni, ale
je‰tû nemohou získávat CACIB (ãe-
katelství mezinárodního ‰ampioná-
tu krásy). Potom mÛÏe zemû pÛvodu
vznést poÏadavek na definitivní
uznání. Pokud dal‰í pfiezkoumání
prokáÏe, Ïe plemeno se podafiilo, co
se fenotypu a genotypu t˘ãe, upev-
nit, je poÏadavku vyhovûno: zástup-
ci plemen se mohou od té chvíle stát
také mezinárodními ‰ampiony.
Z existujících 335 plemen má takov˘
pfiedbûÏn˘ status deset plemen.
Rumunsko je zemû, ve které organi-
zovaná kynologie zaÏívá v posled-
ních letech rapidní vzestup. Ru-
munsko je plnoprávn˘m ãlenem FCI,
Asociatia Chinologica Romana (Ná-
rodní kynologie Rumunska) pofiádá
kaÏd˘ rok nûkolik mezinárodních
v˘stav a kaÏd ,̆ kdo se nûkteré z nich
zúãastnil, mÛÏe potvrdit, Ïe mnoho
rumunsk˘ch chovatelÛ, zvlá‰tû
mlad‰í generace, plnû obstojí v me-
zinárodní konkurenci. Svou hvûzd-
nou hodinu zaÏila rumunská kynolo-

gie 6. ãervence loÀského roku, kdy
FCI pfiedbûÏnû uznala tfii rumunská
národní plemena. Ciobanesc Ro-
manese Mioritic (v pfiekladu rumun-
sk˘ ovãák mioriotic) byl uznán pod
ãíslem standardu 349, Ciobanesc
Romanesc Carpatin (rumunsk˘ ov-
ãák carpatin) pod ãíslem 350 ve
skupinû FCI 1 – ovãáãtí a honáãtí
psi, pfiesnûji fieãeno oba byli pfiifiaze-
ni do sekce 1, ovãácká plemena. 

CARPATIN: ODVÁÎN¯ 
PES S VLâÍ HLAVOU
Aãkoliv to vzhledem ke své velikosti
rozhodnû nejsou psi pro kaÏdého,
uÏ kvÛli svému atraktivnímu zjevu si
zaslouÏí, aby byli pfiedstaveni ‰ir‰í
vefiejnosti. Navíc to moÏná nebude
dlouho trvat a zaãneme se s ním set-
kávat i na na‰ich v˘stavách psÛ.

Jedná se o velmi staré plemeno, kte-
ré si po celá staletí drÏeli ovãáci
v Karpatech, aby chránilo jejich stá-
da pfied medvûdy, vlky a zlodûji.
Z toho vypl˘vá, Ïe oznaãení „ovãák"
pro toto plemeno není zrovna v˘stiÏ-
né, protoÏe se mnohem víc jednalo
o psy pastevecké, jejichÏ hlavní úlo-
ha spoãívala v tom hlídat a v pfiípa-
dû potfieby i aktivnû bránit stáda,
své majitele i jejich rodiny. Pfii chovu
tohoto plemene stála od poãátku
v popfiedí jeho pracovní vyuÏitel-
nost. Pes chovan˘ pro takové úãely
musel b˘t bdûl˘ a odváÏn ,̆ schopn˘
vytvofiit si pevnou vazbu ke svému
pánovi a jeho rodinû a b˘t jim vûrnû
oddan .̆ VÛãi cizím mûl b˘t nedÛvû-
fiiv .̆ Pfiesto musel mít klidnou vyrov-
nanou povahu, jinak by se stal
nekontrolovateln˘m. Právû tyto
poÏadavky jsou zakotveny ve stan-
dardech obou plemen; od mioritika
je navíc v˘slovnû poÏadována mimo-
fiádná pfiátelskost k dûtem. V Ïád-
ném pfiípadû nesmûjí b˘t agresivní
nebo pfiehnanû pla‰í. Také jejich
tûlesná stavba musí vykazovat
nezbytné pfiedpoklady pro zmínûné
vyuÏití: Psi mají harmonickou tûles-
nou stavbu s plnou substancí, jsou

spí‰e pravoúhlého formátu; na první
pohled je patrná jejich mohutnost
a síla. Pfiesto v‰ak nesmûjí b˘t pfiíli‰
masivní ani tûÏkopádní, protoÏe by
to omezovalo rychlost jejich reakcí.
Obû plemena se ponechávají ve zce-
la pfiírodním stavu; nekupírují se u‰i
ani ocas a také srst se nijak neupra-
vuje. Péãe se u obou plemen omezu-
je na pfiíleÏitostné dÛkladné vykartá-
ãování. Carpatin je pÛsobiv˘ pes
s lupoidní (tedy vlku se podobající)
hlavou; psi mívají kohoutkovou v˘‰-
ku od 65 do 73 cm, feny b˘vají zpra-
vidla o nûco men‰í. Celé jeho tûlo je
pokryto dlouhou rovnou hustou srs-
tí, která tvofií kolem krku je‰tû del‰í
a hust‰í hfiívu; kromû toho konãeti-
ny mají na své vnitfiní stranû v˘raz-
nû del‰í srst a totéÏ se t˘ká také
huÀatého ocasu. Hlava a pfiední
strana konãetin jsou naproti tomu
pokryty krátkou hladce pfiiléhající
srstí. Hustá mûkká podsada ãiní srst
je‰tû odolnûj‰í vÛãi nepfiízni poãasí.
HuÀat˘ ocas je v klidu svû‰en ,̆ kdyÏ
je pes vzru‰en˘ nebo pfii pohybu se
zvedá aÏ nad linii zad, ale v Ïádném
pfiípadû nesmí pfiiléhat ke hfibetu
nebo b˘t dokonce zakroucen .̆
Barva srsti je vybledlá plavá kombi-
novaná s vlãí ‰edí v rÛzn˘ch odstí-
nech. Pfiípustné jsou také bílé
odznaky; bílá ov‰em nesmí b˘t pfie-
vládající barvou.

MIORITIC: MOHUTN¯ 
PES KLIDNÉ POVAHY
Nyní k mioritikovi – mohutnému
psu, jenÏ by mûl mít kohoutkovou
v˘‰ku nejménû 70 cm (psi), pfiípad-
nû 65 cm (feny), pfiiãemÏ ideální
v˘‰ka je v obou pfiípadech je‰tû o 5
cm vût‰í. Na celém tûle a také na
hlavû a na ocasu má bohatou hus-
tou rovnou srst tvrdé textury dlou-
hou nejménû 10 cm, na konãetinách
smí b˘t srst o nûco krat‰í. Také on
má hustou mûkkou podsadu. DrÏení
ocasu je podobné jako u carpatina.
Jeho srst mÛÏe b˘t skvrnitá – to

znamená bílá s ãern˘mi nebo ‰ed˘-
mi jasnû ohraniãen˘mi skvrnami –
nebo jednobarevná bílá nebo ‰edá. 
Carpatinové a mioritikové ve své
vlasti je‰tû dnes vykonávají práci,
pro kterou byli pÛvodnû vy‰lechtû-
ni. Vzhledem k jejich pfiátelskosti
vÛãi rodinû a vyrovnanému klidné-
mu temperamentu se v‰ak momen-
tálnû tû‰í vzrÛstající oblibû coby
domácí a rodinní psi. Pfiesto by mûlo
b˘t jasné, Ïe ani carpatin, ani miori-
tic nejsou vhodní pro drÏení v mûst-
ském bytû; potfiebují pfiinejmen‰ím
velk˘ dvÛr nebo zahradu, kde by si
mohli vybít svou velkou potfiebu
pohybu a aktivity. Vzhledem k jejich
robustnímu, odolnému zaloÏení se
skuteãnû nejradûji zdrÏují venku.
DrÏení musí odpovídat nárokÛm,
k jejich základním potfiebám patfií
i blízkost jejich dvounohé smeãky. 

MASIVNÍ SÍLA: BUKOVINA
Pro úplnost bych ráda ãtenáfiÛm
pfiedstavila také tfietí rumunské ná-
rodní plemeno – je to Ciobanesc Ro-
manesc de Bukovina, bukovinsk˘
ovãák. Doposud je uznáván pouze
ve své vlasti. Jak uÏ jeho jméno na-

povídá, pochází ze severov˘chodu
Rumunska, z Bukoviny. Jeho uÏití
a povahové rysy zhruba odpovídají
carpatinovi a mioritikovi. S ko-
houtkovou v˘‰kou od 68 do 78 cm
(psi), pfiípadnû 64 aÏ 72 cm (feny) je
ze v‰ech tfií jmenovan˘ch plemen
nejvût‰í. Je masivní a vyzafiuje sílu,
pfiesto nepÛsobí molossoidnû. I on
má zavû‰ené u‰i a ponechává se
v naprosto pfiírodním stavu. Srst na
tûle a na ocasu je bohatá, silná a tvr-
dá, dlouhá 6 a Ï 9 cm, na hlavû tvo-
fií je‰tû hust‰í hfiívu; na hlavû a hrud-
ních konãetinách je krátká. Celé tûlo
je chránûno hustou mûkkou krátkou
podsadou. Zbarvení se pfiipou‰tí
bílé s jasnû ohraniãen˘mi pískovû
nebo bfiidlicovû zbarven˘mi skvrna-
mi, jednobarevné bílé nebo ãerné. 
Na‰e obrázky pfiedstavují typické
exempláfie v‰ech tfií plemen; k dis-
pozici nám je dal Petru Munteani,
znám˘ rumunsk˘ rozhodãí pro v‰e-
chna plemena. E. P.
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MoÏná je je‰tû neznáte

Nová plemena FCI
Pestrost psích plemen, z nichÏ se milovníci psÛ mohou tû‰it, je dnes uÏ
témûfi nepfiehledná. V oblasti FCI je momentálnû oficiálnû uznáno 335
plemen – coÏ je mnohem víc neÏ v nûkter˘ch kynologicky v˘znamn˘ch
zemích, jako jsou napfiíklad Velká Británie, USA nebo Kanada.
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