
ûkteré z naháãÛ jako mexického
naháãe, peruánského naháãe
a ãínského chocholatého psa ofi-

ciálnû registruje Mezinárodní kynologic-
ká federace (FCI). Dal‰í vyhynuli nebo
zatím uznáni nejsou: naháã kubánsk˘,
cejlonsk˘, tureck˘, egyptsk˘, habe‰sk˘,
africk˘; nedávno se objevil dal‰í - americ-
k˘ bezsrst˘ teriér.
JiÏ nejménû sto let se fie‰í otázka, zda ne-
osrstûná plemena jsou vzájemnû spfiíznû-
na, nebo zda jde o bezsrsté pfiíslu‰níky

jin˘ch v˘vojov˘ch skupin, napfiíklad pin-
ãÛ, chrtÛ nebo teriérÛ.
O vzájemném vztahu a pfiíbuznosti nahá-
ãÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta existují v pod-
statû dvû teorie: podle první jsou v‰ichni
neosrstûní psi pfiíbuzní, protoÏe se do
svûta roz‰ífiili ze stejné v˘chozí oblasti
a to z Asie, konkrétnû z âíny. Druhá teo-
rie vysvûtluje v˘skyt psÛ bez srsti samo-
statn˘m vznikem, jako dÛsledek zmûny
dûdiãné hmoty, k níÏ do‰lo nezávisle na
sobû, v rÛzném ãase a na rÛzn˘ch mís-
tech svûta. ,,Migraãní“ teorii podporují ta-
ková fakta jako nálezy obdobn˘ch kera-
mick˘ch so‰ek znázorÀujících malé lysé
psy na obou stranách Tichého oceánu, na
bfiezích JiÏní Ameriky a Japonska, a usku-
teãnûné cesty Thora Heyerdahla, pfiední-
ho zastánce migraãní difuzionistické teo-
rie. Antropolog Loring Brace z University
of Michigan zvefiejnil nedávno v˘sledky
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Naháči

Z rÛzn˘ch míst svûta je známo
jiÏ po dlouhá staletí nûkolik
pfiípadÛ neosrstûn˘ch,
takzvanû „nah˘ch“ psÛ,
„naked dogs“, naháãÛ.

Typická
hlava
naháãe
(barva
recentní)

N

Jihoafrick˘ a stfiedoamerick˘ naháã
Waki a Lopez z Bylandtovy knihy
Les Races des chiens, 1897
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v˘zkumu asi 1800 lebek pÛvodních oby-
vatel Ameriky a dospûl k názoru, Ïe jejich
pfiedchÛdci pfii‰li z Japonska pfiibliÏnû
pfied 15 tisíci lety. Nejnovûj‰í pfiípad vzni-
ku plemene bez srsti, amerického bez-
srstého teriéra, je dokladem toho, Ïe
k v˘skytu bezsrstého psa mÛÏe dojít
v dÛsledku náhlé zmûny dûdiãné hmoty
kdykoli a kdekoli.

Nazí psi podle L. J. Fitzingera v knize Der
Hund und seine Racen z roku 1876; zleva
„egyptsk˘ pes“, nahofie „nah˘ chrtík“, dole
„dlouhosrst˘ egyptsk˘ pes“ a zcela vpravo
dal‰í „egyptsk˘ pes“ (zfiejmû varieta „cho-
cholat˘“); takoví psi byli koncem 19. sto-
letí uvádûní jako „jihoameriãtí naháãi“,
dne‰ní peruán‰tí.

Abyssian Sand Terriers, „habe‰‰tí pí-
seãní teriéfii“ neboli afriãtí naháãi
z Etiopie jménem Nemo a Turo, byli
jako mimofiádná kuriozita vystaveni
v Anglii na Kennel Club Champion
Show v roce 1927.
Zfiejmû nejstar‰í novovûká kresba „psa
bez srsti“ pochází z díla italského pfiíro-
dovûdce Ulyssea Aldrovanduse (1522 –
1605) Historia Animalium z roku 1637;

pes vypadá jako barváfi, stfiednû velk˘
honiã, dÛvod chybûní srsti není uveden…

První nahé psy – podobnû jako mnoho
dal‰ích exotick˘ch plemen – pfiivezl do
Evropy majitel slavného zvûfiince C.
Hagenbeck z Hamburku; ãasopis Der
Hund je v kresbû Jeana Bungartze pfied-

stavil v roce 1878 jako dva exempláfie ze
Stfiední Ameriky; autor ãlánku popisuje
jejich tmavû popelavû ‰edou kÛÏi
s masovû zbarven˘mi skvrnami; v˘‰ka
tûchto ‰tíhl˘ch psÛ byla 32 cm v ko-
houtku. 
Hlava a ‰piãka ocasu jsou u obou pokry-
ty bíl˘mi chomáãi dlouh˘ch chlupÛ,
zatímco zbytek tûla je kryt tuhou vrásãi-
tou kÛÏí.

Mexick˘ naháã (v popfiedí) a skvrnit˘
peruánsk˘ naháã s chocholkou srsti na
hlavû ve spoleãnosti italského chrtíka na
ilustraci knihy L. Beckmanna Rassen des
Hundes z roku 1895. Michal Císafiovsk˘
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„K výskytu
bezsrstého psa

může dojít
v důsledku náhlé
změny dědičné
hmoty kdykoli
a kdekoliv.“Fo
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Buffon ve svém díle Histoire Naturelle,
vydaném roku 1755 v PafiíÏi,
pfiedstavuje dva bezsrsté psy,
oznaãené jako LE CHIEN TURC, tedy
tureck˘ pes, a CHIEN TURC METIS –
tureck˘ kfiíÏenec, bastard; v nûmeckém
vydání jsou nazváni jako Türkishe
Hund a Türkishe Blendling.
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