SP 10/06 30-31 Polsky 16.9.2006 10:54 Stránka 30

PLEMENA PSÒ

Psi na‰ich sousedÛ
schapendoisovi, velkou konkurenci má
i v tibetském teriérovi. A ogar polski
neboli polsk˘ honiã? Patﬁí mezi staré typy
honiãÛ a ti mají vzhledem k omezené
moÏnosti vyuÏití na kahánku v‰ude na
svûtû. Tím v‰ím samozﬁejmû nechceme
tvrdit, Ïe by polská plemena nestála za
pozornost. Fakt, Ïe mají na svûtû pﬁíbuzné, nijak nevypovídá o tom, jací pol‰tí psi
doopravdy jsou. Podívejme se teì na nû
podrobnûji.

Polsk˘ ovãák níÏinn˘
PON, polski owczarek niÏinny
Tento sympatick˘ chundeláã je v cizinû
bezesporu nejznámûj‰ím polsk˘m plemenem. U nás byl dlouho jedin˘m chovan˘m polsk˘m plemenem a je‰tû pﬁed pár
lety zde b˘val relativnû roz‰íﬁen˘. BohuÏel
v poslední dobû uÏ to neplatí, v loÀském
roce byli do na‰í plemenné knihy zapsáni
pouzí dva jedinci a polsk˘ ovãák níÏinn˘
se tak s 210. místem ﬁadí na sam˘ konec
Ïebﬁíãku u nás chovan˘ch plemen. BliÏ‰í
informace o tomto pozoruhodném plemeni pﬁiná‰íme v samostatném ãlánku
na stranû 40 aÏ 41.

Polsk˘ ogar
Ogar polski, polsk˘ honiã

PodhalaÀsk˘
pasteveck˘
pes

PSI Z Polska
PON ● Polský ogar ● Polský chrt
● Podhalaňský pastevecký pes

BlíÏící se svûtová v˘stava se bude konat letos od 9. do 12.
listopadu v polské Poznani. I kdyÏ Poláci patﬁí mezi na‰e
sousedy a ãe‰tí vystavovatelé k nim jezdí ãasto, povûdomí
o polsk˘ch národních plemenech u nás není velké.

D

luÏno ov‰em pﬁiznat, Ïe na‰e zemû
v tomto ohledu nejsou Ïádnou v˘jimkou. Polská plemena nepatﬁí
k ‰iroce roz‰íﬁen˘m nikde na svûtû. Proã
tomu tak je? Z velké ãásti zﬁejmû proto, Ïe
vût‰ina polsk˘ch národních plemen má
nûkde v cizinû své „dvojníky“. PodhalaÀ-
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ského pasteveckého psa i odborník tûÏko
rozeznává od slovenského ãuvaãe nebo
maìarského kuvasze, polsk˘ chrt pﬁinejmen‰ím laikovi zase pﬁipomene ménû u‰lechtilého, statnûj‰ího grejhaunda, polsk˘ ovãák níÏinn˘ se velmi podobá
holandskému ovãáckému pudlovi ãili

Navzdory pro nás ponûkud matoucímu
názvu nepatﬁí mezi ohaﬁe, ale k honiãÛm.
Mimo zemi svého pÛvodu je zcela neznám˘, ale není v tom sám, totéÏ lze ﬁíci
o mnoha, moÏná o vût‰inû evropsk˘ch
honiãÛ. Je to velk˘, robustní, témûﬁ tûÏk˘
pes, jenÏ vzdálenû pﬁipomíná bladhaunda, ale nemá tak tûÏkou hlavu a tolik volné kÛÏe. Nejedná se o podobu ãistû
náhodnou. Polsko mívalo v minulosti
s Francií nadstandardní vztahy a takzvaní
psi svatého Huberta se tam bûÏnû dováÏeli. Zde se kﬁíÏili s místními chrtovit˘m
loveck˘mi psy a snad také s nûmeck˘mi
a polsk˘mi honiãi. Na rozdíl od velk˘ch
chovÛ ve Francii ov‰em pol‰tí ogaﬁi neb˘vali chováni ve velk˘ch smeãkách a pouÏíváni k parforsním honÛm. Lovili samostatnû nebo maximálnû ve dvojici.
V dÛsledku toho se u nich vyvinula samostatnûj‰í povaha neÏ u vût‰iny smeãkov˘ch honiãÛ, zároveÀ v‰ak více orientovaná na vÛdce. Polsk˘ ogar postupuje pﬁi
lovu pomûrnû pomalu, rozváÏnû, ale velmi vytrvale, a oz˘vá se pﬁi tom zvuãn˘m,
jasn˘m, melodick˘m hlasem.
V prÛbûhu 2. svûtové války plemeno témûﬁ vyhynulo, malá verze ogara zvaná
goncy polski zcela vyhynula (dnes se
Poláci pokou‰ejí o jeho rekonstrukci).
Díky nad‰ení nûkolika kynologick˘ch patriotÛ se polského ogara nakonec podaﬁilo obnovit a v roce 1966 dokonce prosa-

SP 10/06 30-31 Polsky 16.9.2006 10:54 Stránka 31

PLEMENA PSÒ

Psi na‰ich sousedÛ
dit jeho mezinárodní uznání u FCI.
Vyhráno v‰ak stále nemá, protoÏe doba
honiãÛm obecnû není naklonûna a tûm
velk˘m a tûÏk˘m uÏ vÛbec ne. Polsk˘
ogar v‰ak má v rukávu nûkolik trumfÛ:
je pr˘ klidnûj‰í, ovladatelnûj‰í a poslu‰nûj‰í neÏ honiãi b˘vají, také
o poznání klidnûj‰í a ménû posedl˘
pohybem, takÏe by snad bylo moÏné
uvaÏovat i o jeho obsazení do role
rodinného psa. Pol‰tí myslivci ho dnes
vyuÏívají pﬁedev‰ím pro lov spárkaté.

Polsk˘ chrt

Foto Martin Smrãek, Andrea Soldánová (1)

Dal‰í supervzácné plemeno, s nímÏ se
mÛÏeme – a to je‰tû spí‰e ojedinûle – setkat témûﬁ jen v jeho domovinû. Na území
dne‰ního Polska se místní chrti odedávna
vyskytovali, jsou zde historicky doloÏeni.
Na tamních rozlehl˘ch pláních byli pouÏíváni k lovu li‰ek, zajícÛ, ale pr˘ i vlkÛ.
Nejednalo se o samostatné plemeno
v moderním slova smyslu. Postupnû
z mnoha pﬁíãin, mezi nûÏ patﬁily zánik
tradiãních zpÛsobÛ lovu, rozdrobenost
Polska a pozdûji „pﬁetahování“ s rusk˘mi
kynology, kteﬁí mûli za to, Ïe jejich chortaja borzaja je s polsk˘m chrtem totoÏná,
zcela vymizelo.
Po druhé svûtové válce byl polsk˘ chrt
pokládán za vyhynulého, nûkolik posledních kusÛ snad pﬁeÏívalo na venkovû.
Starobylé plemeno se podaﬁilo vzkﬁísit
z popela aÏ v sedmdesát˘ch letech minulého století. Chovatelé se snaÏili vyuÏít
zbyteãky pÛvodních domácích chrtÛ, pﬁi
rekonstrukci se ale uplatnila také plemena, jejichÏ pﬁedkové se na utváﬁení polského chrta kdysi podíleli: tedy barzoj,
grejhaund, zbytky ukrajinsk˘ch chrtÛ
a snad i skotsk˘ch jeleních psÛ.
PÛvodním cílem chovatelÛ bylo vy‰lechtit psa vhodného pro chladnûj‰í území stﬁední Evropy, vzhledem pﬁipomínajícího barzoje s krátkou nebo hrubou

Ogar
polski ãili
polsk˘
honiã

PON ãili
polsk˘
ovãák
níÏinn˘

srstí. Rychlost se u nûj mûla pojit s vytrvalostí, celkovû mûl b˘t drsnûj‰í, odolnûj‰í a odváÏnûj‰í, neÏ chrti b˘vají. I kdyÏ
poÏadavky na exteriér se postupnû
ponûkud zmûnily, hlavním trumfem staronového polského chrta (kter˘ byl
nakonec v roce 1986 i mezinárodnû uznán) oproti modernûj‰ím typÛm zÛstávají i dnes jeho odolnost, neohroÏenost,
vytrvalost a tvrdost. Nedávno byl polsk˘
chrt dovezen i do âeské repoubliky
a letos se zde dokonce uskuteãnil historicky první vrh.

PodhalaÀsk˘ pasteveck˘ pes
B˘vá nûkdy naz˘ván také pohalaÀsk˘
ovãák. Vzhledovû jako by z oka vypadl
u nás mnohem známûj‰ímu slovenskému ãuvaãi. I kdyÏ urãité malé rozdíly existují, nejsou natolik v˘razné, aby na‰e
kynology pﬁimûly vûnovat se chovu tohoto plemene na úkor nedávno je‰tû „na‰eho“ ãuvaãe. U plemen pocházejících
z téhoÏ hraniãního pohoﬁí mezi Polskem

a Slovenskem a pouÏívan˘ch tam ke stejnému úãelu, tedy k ochranû stád pﬁedev‰ím pﬁed vlky a medvûdy, nápadná
podoba nijak nepﬁekvapuje. Jsou logicky
velmi blízce pﬁíbuzná, obû patﬁí do skupiny bíl˘ch karpatsk˘ch pasteveck˘ch
psÛ, která je velmi jednolitá a jejíÏ jednotliví zástupci jsou od sebe pro vût‰inu
lidí jen obtíÏnû rozeznatelní.
V‰echno jsou to psi velmi odolní, skromní, nenároãní, povahovû samostatní a nedÛvûﬁiví k cizím. Je aÏ kupodivu, Ïe dnes
je mnohem vût‰í zájem o ostﬁej‰í a agresivnûj‰í pastevecká plemena pocházející
z Ruska, zatímco stﬁedoevrop‰tí pasteveãtí psi vycházející z místních podmínek
jsou neprávem opomíjeni. Pﬁitom úlohu
ostraÏitého, inteligentního a bez velkého
v˘cviku spolehlivého hlídaãe a obranáﬁe
jsou schopni plnit na jedniãku.
Vûﬁme, Ïe svûtová v˘stava v Polsku pﬁispûje i k propagaci neprávem opomíjen˘ch polsk˘ch národních plemen. Pﬁáli
les
bychom jim to.
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