
ejenomÏe se toto pro vût‰inu ná-
v‰tûvníkÛ doposud neznámé ple-
meno pfiedvedlo v pfiekvapivém po-

ãtu témûfi sedmi desítek jedincÛ,
nejenomÏe jste se s ním na „svûtovce“ set-
kávali doslova na kaÏdém rohu, nejenom-
Ïe jeho pfiedstavitelé zahajovali kaÏd˘ den
finálové soutûÏe... Nejvût‰í triumf na v‰e-
chny ãekal poslední den, kdy bylo slav-
nostnû vyhlá‰eno pfiijetí gończyho do FCI.
Nad‰ení chovatelÛ, ãinovníkÛ polské ky-
nologie i divákÛ v hledi‰ti neznalo mezí. 

PSÍ MARKETING
Jak˘ pfiínos pfiedstavuje novû uznané pol-
ské plemeno pro svûtovou kynologii? Mû-
lo vÛbec cenu uznávat dal‰í plemeno ho-
niãe, kdyÏ celá tato starobylá skupina
postupnû pfiichází o své pÛvodní uplat-
nûní a jen obtíÏnû se jí dafií nalézat nové?
VÏdyÈ mnohá honiãská plemena dnes
patfií vyslovenû k „ohroÏen˘m druhÛm“.
I v kynologii zaãíná ãím dál víc záleÏet na
marketingu: je dÛleÏité, kolik lidí nové
plemeno bude znát, kolik jich aktivnû
osloví, v jaké mífie se o nû budou zajímat
chovatelé a zda dostane nûjaké nové
urãení. A zdá se, Ïe v pfiípadû polského
gończyho marketing pracuje dobfie. Na-
víc se má o co opfiít. 
UÏ na první pohled je to pejsek opravdu
pohledn˘. Se svou stfiední velikostí a krát-
kou srstí spadá mezi plemena relativnû
nenároãná na potravu a péãi. Trochu se
podobá starému dobrému slovenskému
kopovovi (k tomuto dojmu pfiispívá
zvlá‰tû shodné ãernotfiíslové zbarvení),

ale je o nûco lehãí, Ïivûj‰í a v˘raznû ele-
gantnûj‰í. Vykytuje se v barvû ãerné nebo
hnûdé (a snad také ãervené) s pálením.
Z mnoÏství a kvality jedincÛ pfiedvede-
n˘ch v Poznani bylo moÏno usuzovat, Ïe
se jedná o plemeno pomûrnû vyrovnané
a pro‰lechtûné. 
Pfii propagaci svého plemene se pol‰tí
kynologové rozhodli jít oslovením ‰iroké
kynologické vefiejnosti. Svého gończyho
neprezentují jen jako lovce, ale jako psa
s mnohem ‰ir‰ím vyuÏitím. 

LOVEC...
Lovecké uplatnûní stálo u vzniku polské-
ho honiãe. Dnes je ov‰em mnohem ‰ir‰í
a v‰estrannûj‰í, neÏ b˘valo kdysi. PÛvodnû
honiãi nad‰enû ‰tvali zvûfi a sledovali její
stopu, dnes pr˘ v‰ak jsou schopni po urãi-
tém tréninku zvládnout i práci v poli, ve
vodû a dokonce se údajnû osvûdãují jako
dobfií aportéfii. Nejãastûji se ov‰em stále
pouÏívají pfii lovu divoãákÛ. Polsk˘ gończy
je rychl˘ a vytrval˘. Vyznaãuje se odvahou
a ochotou pracovat za jak˘chkoli povûtr-
nostních podmínek. Jeho v˘cvik má b˘t
velmi snadn˘, protoÏe pr˘ je velmi inteli-
gentní a vyznaãuje se velkou ochotou uãit

se. V Polsku se v poslední dobû gończy
ãasto umísÈuje na pfiedních místech na
soutûÏích loveck˘ch psÛ.

...A NEJEN TO 
Ale to není v‰echno. Poláci svého honiãe
doporuãují i jako pfiíjemného spoleãen-
ského a rodinného psa. I kdyÏ vznikl
k loveck˘m úãelÛm, ke spokojenosti pr˘
tuto práci nutnû nepotfiebuje. Jen je
dÛleÏité, aby si majitel uvûdomil, Ïe ten-
to pÛvodnû pracovní pes nûjak˘m zpÛ-
sobem pracovat musí. A Ïe se nesmí
nudit. Pokud by k tomu do‰lo, na‰el by si
nûjakou zábavu sám - a nemuselo by to
b˘t zrovna ku prospûchu majitele
a zvlá‰tû pak  zafiízení jeho bytu. Je dÛle-
Ïité, aby s ním jeho pán spolupracoval,
aby mu zadával úkoly, tfieba vyhledávání
a pfiiná‰ení rÛzn˘ch pfiedmûtÛ, cviky
poslu‰nosti, aby psa bral s sebou na v˘le-
ty na kole, na koni nebo na bûÏkách.
V Polsku se uÏ pol‰tí honiãi uplatÀují pfii
agility a frisbee a objevili se také na sou-
tûÏích junior handling.

KDE JE PRAVDA? 
Pokud se polsk˘ honiã cviãí odmala, není
pr˘ problém ho zvládnout, protoÏe je
Ïiv˘, ale nikoliv hyperaktivní, a rád spolu-
pracuje s ãlovûkem. O tom, jak je to s je-
ho honiãsk˘m pudem, kter˘ nutí vût‰inu
honiãÛ pronásledovat v‰echno, co jim
pfiebûhne pfies cestu nebo se mihne ko-
lem, se standard ani propagaãní materiá-
ly nezmiÀují. Rádi bychom uvûfiili, Ïe ten-
to sympatick˘, hezk˘ a mil˘ pes je
schopen zapomenout na svou loveckou
minulost a ve sportovní rodinû se promû-
nit v bezproblémového spoleãníka.
Definitivnû nás v‰ak o tom pfiesvûdãí aÏ
nezaujatá osobní zku‰enost na‰ich kyno-
logÛ, pokud se nûkter˘ z nich rozhodne
se polskému gonczymu vûnovat. Zkusí to
nûkdo? les
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Polské plemeno uznáno mezinárodnû 

Nováček v FCI: gończy polski
Polsk˘ honiã, originálním názvem goƒczy polski, byl pro
mnohé náv‰tûvníky svûtové v˘stavy v polské Poznani
velk˘m pfiekvapením. A to hned v nûkolika ohledech.

Gonczy
polski je
elegantní
hladkosrst˘
pes 

Vzácnûj‰í varieta
hnûdá s pálením
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Mezinárodní uznání na svûtové v˘stavû
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