
e správnému zpÛsobu chovu, kter˘
odpovídá zvlá‰tním potfiebám
tohoto polského plemene, patfií

dennû dlouh˘ pobyt pod ‰ir˘m nebem,
úzk˘ kontakt s rodinou a nároãné úkoly,
které tento inteligentní pes mÛÏe zvládat.
Mezi aktivity pro voln˘ ãas, jimiÏ lze pod-
nikavé polské níÏinné ovãáky uspokojit,
patfií napfiíklad zkou‰ka psa – prÛvodce,
agility, tanec se psem nebo frisbee. Psi
jsou spokojení také v pfiípadech, kdy
mohou své majitele provázet na dlou-
h˘ch cyklistick˘ch v˘letech.

Dobr˘ hlídaã
Rozhodnû bychom nemûli podceÀovat
hlídací instinkty tohoto dlouhosrstého
ovãáka. S prÛmûrnou kohoutkovou v˘‰-
kou 42 aÏ 50 cm sice nepatfií mezi impo-
zantní hlídací psy, ale dÛm i statek doká-
Ïe dÛraznû ohlídat a uchránit pfied v‰emi
vetfielci. Kdo jednou zaÏil rozdurdûného
polského níÏinného ovãáka pfii hlídání,

ví, Ïe tûlesná velkost je v tomto pfiípadû
zcela druhofiadá.

Pro toto plemeno je typickou povahovou
vlastností zdravá nedÛvûfiivost vÛãi cizím,
ale nikdy nesmí pfierÛst v agresivitu ani
bojácnost. Pol‰tí níÏinní ovãáci, ktefií
kousnou nebo reagují v nezvykl˘ch situa-
cích s panikou, jsou v chovu velmi neÏá-
doucí. Chovatelé kladou velk˘ dÛraz na
vyrovnanou povahu psÛ se siln˘mi nervy,
ktefií zÛstanou klidní i v situacích, ve kte-
r˘ch jde do tuhého.

Temperament a samostatnost
Milovníci plemene si cení úzkého vztahu
polsk˘ch níÏinn˘ch ovãákÛ k rodinû. Tito
psi vÛbec nemají sklony se toulat nebo
pytlaãit. Podstatnû radûji setrvávají v blíz-
kosti osob, s nimiÏ mají nejuÏ‰í vztah,
nebo ve svém revíru, neÏ aby se honili za
dobrodruÏstvím. 
Îiv˘ temperament a samostatnost typic-
ká pro polské níÏinné ovãáky jsou vlast-
nosti, které zÛstávají tûmto psÛm zacho-
vány aÏ do vysokého vûku. Ani ãtyfinozí
seniofii nechtûjí patfiit do starého Ïeleza,
ale potfiebují odpovídajícím zpÛsobem
vyuÏívat sv˘ch vrozen˘ch schopností.
ProtoÏe pol‰tí ovãáãtí psi jsou zdraví
a robustní, zpravidla mÛÏeme poãítat
s pomûrnû dlouh˘m vûkem.
Polsk˘ níÏinn˘ ovãák není zrovna nej-
lep‰í volbou pro nedÛsledné nebo
nerozhodné lidi. Agilní PON má totiÏ
vyslovenû rozvinuté sebevûdomí, a ne-
má-li  rovnocenného protihráãe, rád se
prosazuje do ãela smeãky. Pfii nedosta-
teãné v˘chovû se u polského níÏinného
ovãáka mohou v nûkter˘ch pfiípadech
vyvinout  dominantní zpÛsoby jednání 
– a pes zaãne sv˘m majitelÛm obraznû
skákat po hlavû. 

Ze tfií jeden
V kolébce tohoto plemene Polsku dfiíve
údajnû existovaly hned tfii rázy polsk˘ch
níÏinn˘ch ovãákÛ. ·lo o tfii velikosti –
mal˘, stfiední a nejvût‰í „duzy ponad“.
Tehdy se tam ov‰em  o ãistokrevn˘ chov
nikdo zvlá‰È nezajímal. 
Ovãáãtí psi museli b˘t jen funkãní – to
znamená inteligentní, skromní, robustní,
ostraÏití a museli vykazovat pfiirozenû
vynikající vlastnosti pfii pasení stád.
Pfiedky dne‰ních polsk˘ch níÏinn˘ch
ovãákÛ lidé znali a váÏili si jich pfiedev‰ím
v polsk˘ch níÏinách – odtud také název
tohoto plemene.
âistokrevn˘ chov plemene zaãal po dru-
hé svûtové válce. Chovatelé se shodli na
stfiednû velkém rázu, kter˘ stejnû byl
v celé zemi nejroz‰ífienûj‰í. Velká varianta
se údajnû silnû podobala anglickému
bobtailovi, zatímco malí ovãáãtí psi byli
zase podobní plemeni lhasa apso.
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Nebo prostě řekněte „PON“
Název tohoto plemene je pro celou fiadu národÛ témûfi
nevysloviteln˘ – pfiinejmen‰ím pro ty, kdo neumûjí
polsky. Proto se tomuto nádhernému huÀáãi 
z Polska nejãastûji krátce fiíká PON. Tuto zkratku 
si lidé snadno zapamatují a nápadnému vzhledu
polského ovãáckého psa zkratka PON nijak neu‰kodí. 

Tento temperamentní pes
potfiebuje hodnû pohybu
a smysluplné ãinnosti

K

Péãe o srst tohoto plemene
není úplnû nenároãná
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A odkud pochází?
Kolem pÛvodu polsk˘ch níÏinn˘ch ovãá-
kÛ naráÏíme na spousty dohadÛ a je‰tû
více bezradnosti. Nûktefií kynologové
jsou toho názoru, Ïe pol‰tí níÏinní ovãá-
ci se do Evropy dostali spolu s Huny.
Hovofií se o pfiíbuznosti s tibetsk˘m teri-

érem, kter˘ mûl údajnû stejné pfiedky.
Odborníci hovofií také o variantách pÛ-
vodního typu, kter˘ mimo jiné podle
v‰eho pfiispûl ke vzniku pyrenejského
ovãáka, bearded kolie, bobtaila a ber-
gamského ovãáka.
O rané historii polsk˘ch níÏinn˘ch ovãá-
kÛ toho nevíme mnoho a celou vûc je‰tû
komplikuje skuteãnost, Ïe obû svûtové
války zniãily vût‰inu i tak skromn˘ch zá-
znamÛ. Proto oficiálnû  zaãíná historie
polsk˘ch níÏinn˘ch ovãákÛ aÏ po druhé
svûtové válce, tfiebaÏe ve skuteãnosti psi
tohoto plemene existovali samozfiejmû
mnohem dfiíve.

Velká ‰ance
Po druhé svûtové válce v Polsku praktic-
ky neexistovali ãistokrevní psi – a pfiesnû
tato skuteãnost znamenala pro venkov-
ského ovãáckého psa velkou ‰anci.
Peníze z dotací byly urãeny v˘hradnû na
chov skotu a koní, chovatelé psÛ tedy
vy‰li naprázdno. Proto se celostátní
kynologická organizace rozhodla sama
vyvíjet potfiebné aktivity a plna entusias-
mu se vrhla na domácí venkovská ple-

mena. Následovalo 15 let v˘stav psÛ,
jejich hodnocení a tvrdého v˘bûru.
V ohnisku zájmu chovatelské ãinnosti
a hodnocení byl typ a povaha psÛ; délka
ocasu a barevné rázy byly podstatnû
ménû dÛleÏité. Anatomie stfiednû velkého
polského níÏinného ovãáka mûla b˘t
taková, aby se tito psi bl˘skli nejen na
v˘stavách, ale aby byli kdykoliv schopni
vrátit se také ke své pÛvodní funkci
ovãáck˘ch psÛ. Zkrátka nesmûl samozfiej-
mû pfiijít ani „medvûdí krok“ typick˘ pro
toto plemeno.

Zrodila se hvûzda
Chovatelsk˘ prÛlom pfiinesl pes Smok
z Kordegardy, jehoÏ tûlesná stavba
a povaha odpovídaly stoprocentnû pfied-
stavám chovatelsk˘ch posuzovatelÛ. Ten
byl prohlá‰en za vzorového pfiedstavitele
plemene a stal se trpûliv˘m modelem pfii
sestavování prvního standardu plemene.
Tak se b˘valé vesnické psisko stalo pfies
noc praotcem chovu polsk˘ch níÏinn˘ch
ovãákÛ. Na poãátku chovu byla praktiko-
vána tvrdá pfiíbuzenská plemenitba, coÏ
pfiineslo velmi rychle pozoruhodnou jed-
notnost exteriéru. V roce 1963 jiÏ nestálo
uznání plemene ze strany FCI nic v cestû.
Nev˘hodou pfiíbuzenské plemenitby
bylo, Ïe poãet ‰tûÀat v jednotliv˘ch vrzích
prudce klesal. Ve vrzích se obvykle obje-
vovalo jen jedno aÏ ãtyfii ‰tûÀata, a to bylo
na pÛvodního venkovského psa pfiíli‰
málo.
Na svûtové v˘stavû psÛ v Brnû (1965) se
toto nové plemeno postaralo o velk˘ roz-
ruch a dostalo se také do tehdej‰ího
v˘chodního Nûmecka a do Maìarska. Na
poãátku 70. let byli první pol‰tí níÏinní

ovãáci exportováni do Holandska a odtud
se roz‰ífiili do celého svûta.

Péãe
Jen pûstûn˘ a upraven˘ polsk˘ níÏinn˘
ovãák je krásn˘, a proto by si mûl hned
odmala zvykat na pravidelné pouÏívání
hfiebenu a kartáãe. Srst polsk˘ch níÏin-
n˘ch ovãákÛ za u‰ima, na plecích, na ‰íji
a v oblasti hrudi má bohuÏel sklony
k plstnatûní. Pokud by pes obãas potfie-
boval osprchovat tlapy, nikdy je nesmíme
po umytí drhnout ruãníkem dosucha, ale
mûli bychom vodu ze srsti lehce vymaã-
kat pomocí ruãníku nebo vytírat ve smû-
ru rÛstu srsti. Po koupeli celého tûla psa
je nutné pouÏívat stejnou techniku, jinak
bude obtíÏné celou zacuchanou srst zase
vyãesat. Gabriele Metzová

Z polského ovãáckého psa se stal
pfiíjemn˘ rodinn˘ pes, kter˘ je dokonale
vhodn˘ do moderní spoleãnosti
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Standard krátce
POLSKY OWCZAREK NIZINNY
âÍSLO STANDARDU FCI: 251
ZEMù PÒVODU: Polsko
CELKOV¯ VZHLED: Pes stfiední
velikosti, podsadit ,̆ siln ,̆ 
s dlouhou a hustou srstí.
POUÎITÍ: Snadno ovladateln˘ 
ovãáck˘ a hlídací pes.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka 
od 45 do 50 centimetrÛ (psi), 
fenky od 42 do 47 centimetrÛ 
HLAVA: Stfiední velikosti, dobr˘ch
proporcí, ne pfiíli‰ velká.
KRK: Stfiední délky, siln ,̆ 
svalnat ,̆ bez laloku.
POVAHA: âinorodá, umírnûn˘
temperament, ostraÏitá povaha,
snadno ovladateln ,̆ inteligentní.
BARVY: V‰echny barvy 
a skvrny jsou povoleny.
PRÒMùRN¯ VùK: 12 aÏ 14 let
KONTAKT: 
Klub chovatelÛ polsk˘ch ovãákÛ
níÏinn˘ch, Jaroslav Marek
Malostranské nábfi. 3
118 00 Praha 1
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Pol‰tí níÏinní
ovãáci se dfiíve

pouÏívali
k práci

v polsk˘ch
níÏinách
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