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Odpoãívající
barzoj

Barzoj – ruský chrt
Barzoj je díky své impozantní velikosti, bohatému osrstûní a eleganci i mezi
u‰lechtil˘mi chrty naprosto nepﬁehlédnuteln˘. Kde se vzal? A proã je tak jedineãn˘?

O

tom, Ïe barzoj (psovaja borzaja,
russkaja psovaja borzaja) pochází
z Ruska, není nejmen‰ích pochyb, jako zemi pÛvodu je uvádí i Mezinárodní kynologická federace (FCI). Ale
tak jednoduché to pﬁece jenom není.

PÛvod a v˘voj
O vznik dne‰ního kulturního plemene
a zaãátky organizovaného chovu se v‰ak
zaslouÏili ru‰tí emigranti, kteﬁí opustili
po ﬁíjnové revoluci z roku 1917 vlast.
V západní Evropû vypracovali jednotn˘
standard, na jehoÏ základû bylo plemeno
pozdûji mezinárodnû uznáno.
Z v˘vojového hlediska je rusk˘ chrt – barzoj formou odvozenou. Vznikl kﬁíÏením
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okcidentálních chrtÛ severského typu
s chrty z orientální v˘vojové linie a následn˘m spojováním produktÛ tûchto
kﬁíÏení s dlouhosrst˘mi dogovit˘mi psy
horského typu (pasteveck˘mi).
Pﬁedky seversk˘ch chrtÛ z okcidentální
v˘vojové linie byli chrti ze Stﬁedomoﬁí,
kteﬁí se s Kelty a Germány dostávali do
severnûj‰ích oblastí Evropy. Zde vytvoﬁili
formu známou jako keltsk˘ chrt (vertragus), která se stala pﬁedkem mnoha
seversk˘ch plemen okcidentálního pÛvodu, napﬁíklad ‰panûlského chrta, italského chrtíka, grejhaunda, vipeta, skotského
jeleního psa a irského vlkodava, ale také
vymﬁelého fríského chrta.
Z tûch keltsk˘ch chrtÛ, kteﬁí se roz‰íﬁili ze

západní Evropy do Skandinávie s pﬁedky
germánsk˘ch NormanÛ, vznikla ve své
dobû nejroz‰íﬁenûj‰í, dnes uÏ vymﬁelá forma - varjaÏsk˘ chrt. Byl to chrt ‰védsk˘ch
NormanÛ – VarjagÛ a pﬁedstavoval v˘chozí, v podstatû jednotnou, ale znaãnû promûnlivou populaci, z níÏ vznikly v rÛzn˘ch zemûpisn˘ch oblastech procesem
reproduktivní izolace rÛzné lokální variety odli‰né od jin˘ch pﬁíbuzn˘ch místních
variet i od populace pÛvodní. Z takov˘ch
variet pak vzniklo nûkolik blízce pﬁíbuzn˘ch plemen - dnes uÏ neexistující kurlandsk˘ (pobaltsk˘) chrt, vymﬁel˘, ale
koncem 20. stol. rekonstruovan˘ polsk˘
chrt a pﬁedek zatím neuznaného ukrajinského (ruského krátkosrstého) chrta
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(chortaja borzaja, chortaj) a ruského chrta - barzoje.
VarjaÏ‰tí chrti se do v˘chodní Evropy
dostávali od severozápadu s Varjagy, kteﬁí pronikali po ﬁekách do v˘chodní Evropy na sv˘ch koﬁistnick˘ch v˘pravách, usazovali se zde a ovládali obchodní cesty do
byzantské ﬁí‰e a arabsk˘ch zemí. Pod
vedením Rurika, jednoho ze sv˘ch vÛdcÛ
a zakladatele dynastie RurikovcÛ, sjednotili v 9. stol. v˘chodní slovanské kmeny,
ãímÏ pﬁispûli rozhodující mûrou ke vzniku Kyjevské Rusi. Tento ranû stﬁedovûk˘
státní útvar, jehoÏ centrum se nacházelo
pﬁi stﬁedním toku Dnûpru, se rozkládal aÏ
k Baltskému a âernému moﬁi a ke KarpatÛm.
Stavbou tûla se varjaÏsk˘ chrt podobal
zhruba dne‰nímu polskému chrtovi,
osrstûním trochu irskému vlkodavovi
a skotskému jelenímu psu. Byl dobﬁe pﬁizpÛsoben chladnému podnebí. Mûl dozadu sloÏené u‰ní boltce, ãímÏ se oproti
chrtÛm mediteránním zmen‰ila jejich
plocha a sníÏily tepelné ztráty, a del‰í, tvrdou aÏ vyslovenû hrubou krycí srst s mûkkou, dobﬁe vyvinutou a zejména v zimû
velmi hustou podsadou, která ho dobﬁe
chránila ve studeném podnebním pásmu
pﬁed prochlazením, obzvlá‰È za vûtrného
a de‰tivého poãasí. Ve v˘chodoevropsk˘ch stepích, kde byly velmi pﬁíhodné
podmínky pro lov s chrty, kde v‰ak Ïádná
taková pÛvodní plemena neexistovala, se
varjaÏ‰tí chrti pomûrnû brzy znaãnû roz‰íﬁili. Pozdûji se ze západoasijsk˘ch oblastí dostávali na ruské území s turkick˘mi
etniky chrti orientálního pÛvodu, typu
perského chrta - saluky, obecnû naz˘vaní
tazy. Byli men‰í, ale rychlej‰í neÏ chrti
VarjagÛ. Slovo „tazy“ je turkicko-perského pÛvodu a znamená psa lovícího zrakem - chrta, tedy totéÏ co arabské slovo
ãtené nûkdy saluki a jindy sloughi. PozÛstatkem tûchto chrtÛ orientálního pÛvodu na ruském území je krátkosrst˘ jihorusk˘ stepní chrt (bíl˘ tazy zvan˘ téÏ
stepní barzoj, juÏnorusskaja stûpnaja
borzaja). ProtoÏe ke ‰tvanicím, pﬁedev‰ím
na vlky, byli zapotﬁebí nejen psi statní
a silní typu varjaÏského chrta, ale také co
nejrychlej‰í, typu tazyho, byly tyto dvû
formy spolu kﬁíÏeny. Ke kﬁíÏením docházelo ãasto zejména v 15. aÏ 16. stol.
Potomkem produktÛ takov˘ch kﬁíÏení je
nejen dlouhosrst˘ kurdsk˘ chrt z území
jiÏního Ruska, v˘chodního Íránu, severního Iráku, severní S˘rie a v˘chodního
Turecka, ale také ãerkesk˘ chrt (orlovsk˘
vlkodav zvan˘ také krymak), ukrajinsk˘
(rusk˘ krátkosrst˘) chrt a pﬁím˘ pﬁedek
moderního ruského chrta – barzoje, jak˘si „prabarzoj“.

U‰lechtilá hlava

Na vzniku moderního barzoje se v‰ak
spolupodílela je‰tû dal‰í plemena. Obvykle b˘vají uvádûny lajky, ale pokud opravdu byly vkﬁíÏeny (doklady pro to chybûjí),
ne‰lo o nic víc neÏ o pﬁíleÏitostné pﬁilití
krve, které nezanechalo Ïádné patrné stopy v exteriéru souãasného plemene.
Dlouhé osrstûní, mezi chrty sv˘m zpÛsobem jedineãné, svûdãí v‰ak o tom, Ïe chrtí pﬁedkové dne‰ního barzoje museli b˘t
kﬁíÏeni s pasteveck˘mi dlouhosrst˘mi
dogovit˘mi psy horského typu. KﬁíÏení
„prabarzojÛ“ s pﬁedky ãi blízk˘mi pﬁíbuzn˘mi kavkazského pasteveckého psa jsou
nejen dobﬁe doloÏená, ale také logická –
tito psi se uÏívali k boji s vlky a vynikají
nebyãejnou odvahou a silou. Svého ãasu
byla naprosto bûÏná a jejich úãelem bylo
získat pro ‰tvanice na vlky velmi silné,
znaãnû rychlé, vytrvalé, nesmírnû odváÏné a dostateãnû ostré psy.

Vznik kulturního plemene
V 19. století existovali ru‰tí chrti krátko-

srstí, hrubosrstí a dlouhosrstí. Loveck˘
kongres konan˘ roku 1873 v hlavním
mûstû Ruska se zab˘val i problematikou
chovu loveck˘ch psÛ a barzojÛ zvlá‰È
a uznal oficiálnû sedm základních typÛ
dlouhosrst˘ch rusk˘ch chrtÛ. Byl to typ
Per‰ino, Ozerov, Boldarev, Bibikov, Gejerov, Sumarokov a âeli‰ãev. V‰echny se
naz˘valy podle svého chovatele nebo
psince (chovu), z nûhoÏ pocházely. Hlavní problém, jímÏ se mûl kongres zab˘val,
se v‰ak nevyﬁe‰il, na otázku, zda „praví“
ru‰tí chrti jsou krátkosrstí, hrubosrstí
nebo dlouhosrstí, coÏ byl pﬁedmût sporu
mezi chovateli, neodpovûdûl. Dlouhosrst˘ ráz si získal díky své líbivosti znaãnou popularitu aÏ pozdûji v západní
Evropû, a to rozhodlo.
V‰echny uznané dlouhosrsté typy barzojÛ
odvozovaly svÛj pÛvod od dvou základních rázÛ, které se v Rusku vyskytovaly jiÏ
pﬁed rokem 1860. Pﬁedstavitelé prvního
byli velmi hustû osrstûní, o kohoutkové
v˘‰ce kolem 81 cm, masivní stavby tûla
a velmi silné kostry s mohutn˘m osvalením a ponûkud tûÏ‰í hlavou. Srst byla
obvykle svûtle zbarvená. Po v˘konnostní
stránce to byli sprinteﬁi. Pﬁíslu‰níci druhého rázu mûli normální dlouhé osrstûní,
byli men‰ího vzrÛstu, o kohoutkové v˘‰ce
kolem 76 cm, lehãí kostry, slabûji osvalení,
s lehãí a su‰‰í hlavou. Jejich srst byla pﬁeváÏnû tmavû zbarvená a po stránce v˘konnostní to byli vytrvalci.
Do mnoh˘ch, ne-li do v‰ech dlouhosrst˘ch typÛ byla v nemalé míﬁe pﬁilévána
krev kurdsk˘ch chrtÛ, i kdyÏ to chovatelé
vût‰inou vehementnû popírali. Chrti KurdÛ vynikali jednak rychlostí a skokansk˘mi schopnostmi, jednak mûli nesmírnû
odolné pol‰táﬁky tlapek, které úspû‰nû
vzdorovaly jak˘mkoli zranûním pﬁi práci

Typické silueta
s klenutou
horní linií tûla
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Srst má b˘t
hedvábná,
mûkká,
zvlnûná
nebo tvoﬁí
drobné
lokny

v nejnároãnûj‰ím terénu. To bylo pro vlãí
‰tvanice, podle jejichÏ potﬁeb se chov
ﬁídil, velmi dÛleÏité.
V létech 1910 aÏ 1913 byli ru‰tí chrti velmi ãasto importováni z Ruska do západní
Evropy. UmoÏnil to jednak zahraniãní
zájem o psa impozantního vzhledu, jednak skuteãnost, Ïe v Rusku té doby byl
chov zamûﬁen v˘luãnû na v˘kon, na povahové zaloÏení psÛ, a dával pﬁednost jednoznaãnû jedincÛm velmi ostr˘m, agresivním, kteﬁí byli nejvhodnûj‰í ke ‰tvanicím
na vlky. Do západní Evropy se dostávali
zástupci v‰ech typÛ, zvlá‰tû pokud nesplÀovali ruské poÏadavky na povahu.
Krátce pﬁed zaãátkem první svûtové války, v ﬁíjnu roku 1913, se na v˘stavû psÛ
v Kasselu pﬁedvedlo pﬁes padesát barzojÛ. Posuzoval je generál de Meyer z Kyjeva, kter˘ jako nejlépe vyhovující pro
potﬁeby chovu v zemích, kde se nepouÏívají k lovu vlkÛ, tj. mimo Rusko, vybral
psa Asmodûje Per‰ino a fenu Ptiãku Per‰ino. Byli pro tento úãel podle nûho nejlep‰í jak po stránce exteriérové, tak povahové. Generál de Meyer, kter˘ v roce 1923
spolu s A. K. Boldarevem a D. a B. ·eremetûvov˘mi sestavil první standard ruského chrta - barzoje mezinárodnû uznan˘
FCI, stanovil, Ïe nejdÛleÏitûj‰í v chovu
plemene je maximální u‰lechtilost a celková elegance vzhledu spojená s povahov˘mi vlastnostmi, jako jsou pozornost,
zdrÏenlivost a sebevûdomí.
Kulturní plemeno rusk˘ chrt - barzoj
vzniklo v západní Evropû smí‰ením psÛ
v‰ech v Rusku jiÏ dﬁíve uznan˘ch dlouhosrst˘ch typÛ. Poãetnû mezi nimi pﬁe-
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vládali psi a feny z chovu Per‰ino. Ru‰tí
chrti si v západní Evropû rychle získali
znaãnou oblibu veﬁejnosti, takÏe v kynologicky rozvinut˘ch zemích pﬁedstavovali
v období mezi obûma svûtov˘mi válkami
témûﬁ polovinu v‰ech chrtÛ zapisovan˘ch do plemenn˘ch knih.

Komentáﬁ ke standardu
Podle platného standardu FCI ãís. 193
z roku 2001 je rusk˘ chrt - barzoj velk˘,
‰tíhl˘ pes aristokratického chování, pevné stavby tûla a lehce protáhlého tûlesného rámce. Feny b˘vají ponûkud del‰ího
formátu tûla neÏ psi. Kostra musí b˘t silná, nikoli v‰ak pﬁíli‰ tûÏká, hrubá. Kosterní svalovina má b˘t dobﬁe vyvinutá,
suchá, zvlá‰tû na stehnech, ale svalov˘
reliéf není pod kÛÏí patrn˘. NejdÛleÏitûj‰í
pro celkov˘ zjev je dokonalá vyváÏenost
stavby tûla a harmonick˘ pohyb.
U psÛ má b˘t kohoutková v˘‰ka stejná
nebo nepatrnû vût‰í neÏ délka svislice
spu‰tûné z nejvy‰‰ího bodu zádû k podkladu. U fen jsou obû veliãiny stejné.
Kohoutková v˘‰ka musí b˘t ponûkud
men‰í neÏ délka tûla. Hloubka hrudníku
je pﬁibliÏnû rovna polovinû kohoutkové
v˘‰ky. Délka ãenichové partie mûﬁená od
stopu po vrchol nosu je stejnû dlouhá
nebo ponûkud vût‰í neÏ délka mozkovny
mûﬁená od stopu po t˘lní hrbol. Pﬁes
v‰echnu dÛleÏitost tûchto proporcí
nesmí b˘t v porovnání s nimi pﬁehlíÏen
pﬁi posuzování celkov˘ vzhled. Kohoutková v˘‰ka má ãinit u psÛ 75 aÏ 85 cm
a u fen 68 aÏ 78 cm. Obecnû se cení co
nejvût‰í kohoutková v˘‰ka, ov‰em veli-

kost nesmí b˘t na újmu celkové harmoniãnosti zjevu.
Pﬁi hodnocení je tﬁeba pﬁihlíÏet nejen
k exteriéru, ale také k povaze. Barzoj má
b˘t dokonale vyrovnan˘ a klidn˘ ve v‰ech
bûÏn˘ch situacích. Pﬁi hﬁe v‰ak mÛÏe b˘t
aÏ neãekanû vznûtliv˘ a v konfliktních
pﬁípadech mohou b˘t jeho reakce prudké. Jeho pohled je pronikav˘ a smûﬁuje do
dálky. Nikdy nesmí b˘t agresivní vÛãi
lidem. Kromû celkové proporcionality
a typické siluety s charakteristicky klenutou horní linií tûla je pro dojem, kter˘m
barzoj pÛsobí, velmi dÛleÏit˘ tvar a proporce hlavy. Hlava je pomûrnû velmi úzká
a dlouhá, ze v‰ech chrtÛ má právû rusk˘
chrt - barzoj hlavu nejdel‰í a nejuÏ‰í. Je
tak suchá a elegantní, Ïe pod tenkou kÛÏí
jsou dobﬁe viditelné velké Ïíly. Pﬁi pohledu ze strany tvoﬁí horní linie mozkovny
a linie nosního hﬁbetu protáhl˘, lehce
konvexní (vyklenut˘), v místech ãelního
sklonu jen lehce oplo‰tûl˘ oblouk. Hladké, aerodynamické linie profilu hlavy jsou
dÛleÏité pro její celkovû elegantní a u‰lechtil˘ vzhled. Jaﬁmové oblouky nesmûjí
b˘t vyklenuté, protoÏe by ãinily hlavu
hrubou. Mozkovna má b˘t pﬁi pohledu
shora úzká, protáhle oválného tvaru, pﬁi
pohledu z boku je svrchu témûﬁ plochá.
Stop je témûﬁ nezﬁeteln˘. âenichová partie má b˘t dlouhá, po celé délce dobﬁe
vyplnûná, nikde propadlá. Nosní tvoﬁí
Ïádoucí klabonos. Nos je velk˘, pohybliv˘
a pﬁedsunut˘ pﬁed vrchol dolní ãelisti.
Okraje oãních víãek i pysky musejí b˘t
vÏdy ãernû zbarvené. Zuby mají b˘t silné,
skus nÛÏkov˘ nebo kle‰Èov˘. Îádoucí
jsou velké, v˘razné, ‰ikmé, mírnû vystupující oãi oﬁí‰kovû aÏ tmavû hnûdé barvy,
mandlového tvaru. Nikdy nesmûjí b˘t
pﬁimhouﬁené. U‰ní boltce musejí b˘t
malé, vláãné (mûkké), pohyblivé, nasazené nad linií oãí a dozadu sloÏené tak, Ïe
smûﬁují buì k t˘lní krajinû lebky a jejich
vrcholky jsou blízko u sebe, anebo dolÛ
a pﬁikládají se tûsnû ke krku. Pﬁi vzru‰ení
jsou u‰ní boltce neseny v˘‰e, vzhÛru
nebo do stran, nûkdy mÛÏe b˘t vztyãen˘
jeden, jindy jsou vztyãené oba (dﬁíve
b˘val tzv. koÀsk˘ stﬁih pokládán za vadu).
Velké a tlusté u‰ní boltce jsou neÏádoucí.
Krk má b˘t dlouh˘, ãistû modelovan˘,
pomûrnû bohatû osrstûn˘ (coÏ pﬁedstavovalo v˘znamnou ochranu pﬁed zuby
vlkÛ), ze stran oplo‰tûl˘, svalnat˘, lehce
klenut˘ a spí‰e nízko nesen˘. Kohoutek
má b˘t nev˘razn˘, hﬁbet ‰irok˘, svalnat˘,
pruÏn˘, tvoﬁící pﬁi pohledu z boku s bedry a zádí vyklenutou kﬁivku, která je
v˘raznûj‰í u psÛ. Za optimální se pokládá pﬁev˘‰ení 8 aÏ 10 cm. Bedra jsou
dlouhá, vyklenutá, osvalená, pﬁimûﬁené

105x297_CanonZvire.qxd

strmé. Stehenní kosti jsou ‰ikmo uloÏené, stehna musejí
b˘t patﬁiãnû osvalená, dlouhá.
Bérce mají b˘t dlouhé, svalnaté, ‰ikmé, kolena a hlezna
‰iroká, silná, zﬁetelnû zaúhlená. Nárty nesmûjí b˘t dlouhé
a v normálním postoji jsou
témûﬁ kolmé k podkladu.
Tlapky zajeãí, prsty klenuté,
drápy dlouhé, silné, u hrudních konãetin krat‰í.
Typick˘ pohyb je prostorn˘,
lehk˘, plynul˘ a vznosn˘ klus
pÛsobící dojmem, Ïe se pes
sotva dot˘ká podkladu.
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Srst a zbarvení
Srst má b˘t hedvábná, mûkká,
zvlnûná nebo tvoﬁí drobné
lokny. Na hlavû, u‰ních boltcích a zepﬁedu na konãetinách
je krátká, hladká, pﬁiléhavá, na
trupu je dlouhá, zvlnûná.
Zvlá‰È dlouhá je na spodní
stranû hrudníku. Na krku, na
plecích, na hﬁbetû a zádi tvoﬁí
drobné lokny. Krátká nebo
kudrnatá srst na hﬁbetû je
neÏádoucí. Na bocích tûla a na
stehnech by mûla b˘t srst pﬁilehlej‰í, plo‰e zvlnûná. Del‰í
srst tvoﬁí na zadní stranû
hrudních konãetin a na ocasu
tzv. tﬁásnûní, na zadní stranû
stehen „kalhoty“. NeÏádoucí je
dlouhá zkrepovaná srst kdekoli na tûle. V‰echny barvy srsti
kromû modré, ãokoládovû
hnûdé a jejich odstínÛ jsou
pﬁípustné. Je moÏné zbarvení
jednotné i strakaté. „Tﬁásnûní“
b˘vá svûtlej‰í neÏ základní barva srsti. U nûkter˘ch typÛ
zbarvení se vyskytuje ãerná
maska.
Ivan Stuchl˘

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: ....................................................................................................

Barzojové ve
v˘stavním kruhu

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

I NZERCE

Foto Martin Smrãek

‰íﬁky. Záì má b˘t dlouhá
a ‰iroká, lehce svaÏitá. Vzdálenost mezi kyãelními hrboly
nesmí b˘t men‰í neÏ 8 cm. Na
tomto místû se také nejlépe
pozná v˘Ïivová kondice posuzovaného jedince. Hrudník je
na pomyslném pﬁíãném ﬁezu
oválného tvaru, vcelku ploch˘, ani pﬁíli‰ úzk˘, ani ‰ir‰í
neÏ záì. Nesmí vykazovat ani
nábûh k sudovitému tvaru.
Dosahuje k loktÛm. Îebra
jsou dlouhá, pod kÛÏí mírnû
patrná. Pﬁedhrudí pﬁi pohledu ze strany lehce vystupuje
pﬁed ramenní kloub. Ocas
nízko nasazen˘, tenk˘ a dlouh˘, srpovitého nebo ‰avlovitého tvaru, bohatû osrstûn˘.
JestliÏe pes stojí, b˘vá dolÛ
zavû‰en˘, v pohybu je nesen
v˘‰e, ne v‰ak nad horní linií.
Na konci nesmí krouÏkovat.
Hrudní konãetiny musejí b˘t
osvalené, ãistû modelované,
pﬁi pohledu zepﬁedu dokonale rovné a rovnobûÏné. Úhlení
hrudních konãetin je relativnû
strmé, strmûj‰í neÏ u grejhaunda, nesmí v‰ak b˘t v Ïádném pﬁípadû tak strmé jako
u azavaÏského chrta nebo
arabského chrta - slugy. Délka
voln˘ch ãástí hrudních konãetin, od loktÛ k podkladu, má
b˘t stejná nebo ponûkud vût‰í
neÏ polovina kohoutkové v˘‰ky. Lopatky jsou dlouhé, ‰ikmo uloÏené. Plece musejí b˘t
plo‰e osvalené, nevyboulené.
Pánevní konãetiny jsou rovné
a rovnobûÏné, jejich postoj je
‰ir‰í neÏ postoj hrudních konãetin. Pﬁi pohledu ze strany
jsou v˘raznûji zaúhlené neÏ
hrudní konãetiny, nejsou tak
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Tento soutěžní kupón nalepte na fotografii a zašlete poštou na adresu:
Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o.
Říčanská 10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

