
ocházejí z Asie, bûÏnû se uvádí Ïe
z Arabského poloostrova, ale
jejich pÛvodní domovinou byla

Stfiední Asie. Na poloostrov nesoucí
jejich jméno se dostali aÏ druhotnû a nû-
ktefií z nich se potom ‰ífiili severní
Afrikou dále na západ. 
Znamená to, Ïe arab‰tí chrti jsou v˘vojo-
vû spfiíznûni s chrty pocházejícími ze stfie-
doasijsk˘ch stepí a polopou‰tí, se stfiedo-
asijsk˘m (turkmensk˘m) chrtem zvan˘m
ãasto tazy, s kyrgyzsk˘m chrtem (tajga-
nem), jihorusk˘m stepním chrtem (step-
ním barzojem) a mnoha dal‰ími, pfiede-
v‰ím v‰ak s persk˘m chrtem – salukou
(zvanou nûkdy také tazy). Zvlá‰tû krátko-
srst˘ ráz tohoto plemene pfiipomíná
natolik arabského chrta – slugu, Ïe na

první pohled dokáÏe obû plemena odli‰it
jen skuteãn˘ znalec. 
Spolu s azavaÏsk˘m chrtem je arabsk˘
chrt – sluga nejznámûj‰ím pfiedstavitelem
africké vûtve chrtÛ orientálního typu,
k níÏ náleÏí dále ve starovûkém Egyptû
chovaná, dnes jiÏ vymfielá, ale z vyobraze-
ní v hrobech egyptské ‰lechty a vysokého
úfiednictva známá egyptská saluka ãi slu-
ga, z pohofií Tibesti a Ennedi na severu
republiky âad pocházející ãadsk˘ chrt
(tzv. chrt z jihov˘chodní Sahary), oãit˘mi
svûdky oznaãovan˘ za „zdegenerovanou“
(vhodnûj‰í by bylo fiíci „ménû u‰lechti-
lou“) slugu, a také mauritánsk˘ chrt
z Mauritánie na africkém severozápadu.
Blízce spfiíznûná s orientálními chrty
z Afriky je také sinajská sluga - chrt arab-

sk˘ch beduínÛ kmene Tarabin z Izraele,
a z Arabského poloostrova pocházející
neÏdská saluka (Nejdi Saluki).
V africké vûtvi chrtÛ orientálního pÛvo-
du se rozli‰ují je‰tû plemena ze severu
Afriky a plemena ze subsaharsk˘ch
oblastí. Z oblastí na jih od Sahary, ozna-
ãovan˘ch obvykle Sahel, pocházející ple-
mena, jejichÏ typick˘m pfiedstavitelem je
azavaÏsk˘ chrt, jsou v˘vojovû star‰í for-
my, které nejsou bezprostfiednû spfiíznû-
ny s arabsk˘m chrtem – slugou. Vyvinuly
se z chrtÛ TuaregÛ, etnika blízce spfiíznû-
ného s Berbery a nûkdy k nim i fiazeného.
Z vût‰ího poãtu existujících pfiírodních
plemen sahelsk˘ch chrtÛ je nejznámûj‰í
ãadsk˘ chrt, pokládan˘ za nejbliÏ‰ího pfií-
buzného starovûké egyptské saluky ãi
jejího pfiímého potomka.
Berbefii jsou hamitského pÛvodu a sever
ãerného kontinentu osídlili mnohem dfií-
ve neÏ Arabové, není v‰ak pfiesnû známo
kdy. Roz‰ífiili se sem od v˘chodu a vytla-
ãili pÛvodní zdej‰í ãerno‰ské obyvatel-
stvo na jih. V první polovinû 1. tis. n. l.
ovládali africk˘ sever, pak v‰ak od 7. stol.,
kdy zaãala expanze ArabÛ na západ,
museli zase oni vût‰inou ustupovat na jih
a dnes ob˘vají saharské oázy a Sahel.
Vzhledem k tûmto dûjinn˘m peripetiím
nepfiekvapuje, Ïe nikdy nedo‰lo k rozsáh-
lej‰ímu prolínání a vzájemnému ovliÀo-
vání kultur ze severní Afriky s kulturami
subsaharsk˘mi. Jen v okrajov˘ch oblas-
tech, jakou je napfiíklad Mauritánie, se
mísilo obyvatelstvo berberského pÛvodu
s arabsk˘m a není nezajímavé, Ïe i zdej‰í
mauritánsk˘ chrt vykazuje evidentnû jak
znaky chrtÛ tuareÏsk˘ch, tak arabsk˘ch.
AzavaÏsk˘ chrt, objeven˘ pro kynologick˘
svût na pfielomu ‰edesát˘ch a sedmdesá-
t˘ch let 20. stol., nemÛÏe b˘t s ohledem
na historii severu Afriky lokální varietou
arabského chrta – slugy, jak se kdysi pfied-
pokládalo. Je to jedno z plemen tuareÏ-
sk˘ch chrtÛ, vzniklé procesem reproduk-
tivní izolace a chované po staletí
ãistokrevnû pfiíslu‰níky kmene Hoggar
v geograficky izolované oblasti na v˘cho-
dû Mali poblíÏ hranic s Nigerem, v údolí
periodicky vysychajícího fieãi‰tû neboli
vádí Azawakh (Azauak), které se vlévá do
stfiedního toku fieky Niger. Za místní ráz
arabského chrta byli vydáváni první pfied-
stavitelé azavaÏsk˘ch chrtÛ importovaní
do Evropy spí‰e z dÛvodÛ praktick˘ch
neÏ ryze odborn˘ch, protoÏe mûli pfiede-
v‰ím pfiispût k osvûÏení krve slug a ke
zlep‰ení úrovnû chovu tohoto plemene.

Vznik kulturního plemene
Jedny z prvních arabsk˘ch chrtÛ – slug
dovezl roku 1898 do Evropy z Tunisu (ne-
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Arabský chrt – sluga
Podle Mezinárodní kynologické federace (FCI) je zemí 
pÛvodu arabského chrta – slugy (sloughi) Maroko, jedna 
ze zemí Maghrebu – nejzápadnûj‰í v˘spy arabského svûta. 
Na severu Afriky ov‰em nejsou Arabové pÛvodním etnikem. 
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boÈ Maroko není jedinou zemí, kde jsou
tito chrti pÛvodní, jejich vlastí je také
AlÏírsko, Tunis a ãást Lybie – Tripolisko),
kde dlouhá léta pfiedtím Ïil Francouz A.
Legras. Ten také v prosinci roku 1912 uve-
fiejnil ãlánek, ve kterém popsal, jak˘m
zpÛsobem loví Arabové gazely za pomoci
chrtÛ. Líãil, jak jezdec na koni, kdyÏ se
vydává na lov, bere chrta k sobû na konû,
jednou rukou ho pfiidrÏuje, druhou drÏí
otûÏe a vyjíÏdí. Zrakem pátrá po kofiisti,
a jakmile spatfií stádo gazel, snaÏí se
k nûmu co nejvíce pfiiblíÏit. Teprve pak
chrta vypou‰tí. Rychl˘ a velmi vytrval˘
bûÏec, kter˘ i na znaãnou vzdálenost
dokáÏe bûÏet rychlostí kolem 55 km/h,
stádo vût‰inou záhy dostihne, oddûlí
jeden, obvykle slab‰í, kus a strhne ho.
V souãasnosti se v‰ak uÏ se slugami
v jejich vlasti neloví, neboÈ není co, gaze-
ly tu byly dávno vyhubeny.
První popis arabského chrta - slugy
pochází jiÏ z roku 1851 a je z pera fran-
couzského generála Daumase, kter˘ se
dlouhodobû zdrÏoval v oblastech severo-
západní Sahary. August Legras nebyl zda-
leka jedin˘ a nebyl moÏná ani úplnû prv-
ní, kdo tyto psy dovezl do Evropy. I jiní
Francouzi, vût‰inou vojáci, ktefií se vrace-
li ze sluÏby v severní Africe, v té dobû
dováÏeli chrty ArabÛ na star˘ kontinent,
pfiedev‰ím do své vlasti. ProtoÏe péãe
o importovaná zvífiata nebyla na patfiiãné
úrovni, jejich aklimatizace probíhala
obtíÏnû a mnohá pfiedãasnû hynula, pfies-
to v‰ak se plemeno v Evropû uchytilo.
Kromû Francie se vyskytoval vût‰í poãet
arabsk˘ch chrtÛ – slug je‰tû v Nizozem-
sku. O organizovaném chovu se v‰ak
zatím mluvit nedalo.
Jeho zaãátek pfiinesl aÏ rok 1925, kdy byl
zaloÏen francouzsk˘ klub chovatelÛ slug,
kter˘ také sestavil první plemenn˘ stan-
dard. TvÛrci normy vycházeli pfii jejím
zpracování z popisu generála Daumase,
kter˘ do svého díla Îivot zvífiat pfiejal i A.
E. Brehm, a z popisu uvefiejnûného v kni-
ze francouzského zoologa P. Mégnina Le
chien et ses races (Pes a jeho plemena)
z devadesát˘ch let 19. století. Chovn˘ch
zvífiat byl v‰ak akutní nedostatek, tím spí-
‰e Ïe jak ub˘valo v severní Africe lovec-
k˘ch pfiíleÏitostí, klesal valem také poãet
zde chovan˘ch chrtÛ a získat zvífiata
vhodná k posílení evropského chovu bylo
velmi obtíÏné aÏ nemoÏné. Za této situa-
ce se zaãali dováÏet chrti z dne‰ního
Iráku a S˘rie. Nikomu pfiitom nevadilo, Ïe
jde o krátkosrsté pfiíslu‰níky jiného ple-
mene - perského chrta – saluky. Staãilo, Ïe
se exteriérem vcelku podobali chrtÛm
dovezen˘m z Afriky a Ïe jejich pojmeno-
vání byla vlastnû shodná.

Slovo, ãtené jednou „sloughi“, podruhé
„saluki“ a jindy je‰tû jinak, napfiíklad
„slougui“, „slugui“ nebo „sluki“, je arab-
ského pÛvodu. V arab‰tinû se zapisují
pouze souhlásky, a proto mÛÏe b˘t ãtení
takového slova, zejména v rÛzn˘ch zemû-
pisn˘ch oblastech, rozdílné. Jeho v˘znam
ale zÛstává stejn˘ – v daném pfiípadû vÏdy
znamená psa lovícího zrakem – chrta.
Z Bejrútu se dováÏeli chrti do Marseille,
odkud se dostávali také do Velké Británie.
Na Britsk˘ch ostrovech byl tudíÏ chov
krátkosrst˘ch orientálních chrtÛ zaloÏen
na krátkosrst˘ch persk˘ch chrtech – salu-
kách, coÏ ãásteãnû vysvûtluje pozdûj‰í
dlouhotrvající odpor anglického Kennel
Clubu (KC) k uznání arabského chrta –
slugy za svébytné plemeno.
V Ïilách slug francouzského chovu musel
tedy nutnû kolovat urãit˘ podíl krve per-
sk˘ch chrtÛ – saluk. Nebyl podstatn˘, pro-
toÏe dovozy ze souãasného Iráku netrva-
ly dlouho, ale pfiece jen se v urãité fázi
chovu projevil. V roce 1938 rozli‰oval
francouzsk˘ klub chovatelÛ slug dva rázy,
lehãí a tûÏ‰í. Jejich existenci vykládal roz-
díl˘m zemûpisn˘m pÛvodem – pfiíslu‰níci
men‰ího rázu, lehãí stavby tûla, mûli b˘t
potomky arabsk˘ch chrtÛ pocházejících
z níÏinat˘ch stepních a polopou‰tních
oblastí, pfiíslu‰níci vût‰ího rázu, tûÏ‰í
stavby tûla, mûli b˘t potomky arabsk˘ch
chrtÛ z horsk˘ch oblastí.
Je‰tû v ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch létech
20. století byl arabsk˘ chrt – sluga na
evropské pevninû velmi vzácn˘m pleme-
nem. V‰ak také vût‰ina prvních azavaÏ-

sk˘ch chrtÛ byla dovezena z Afriky k oÏi-
vení krve arabsk˘ch chrtÛ, tedy omylem.
KdyÏ nebyla k dispozici zvífiata v severní
Africe, pátralo se po nich jinde, tentokrát
nikoli v Asii, ale v subsaharsk˘ch oblas-
tech. Proto se také vÛbec nûktefií azavaÏ-
‰tí chrti do Evropy dostali a proto mnozí
z tûch, co je mezi prvními dovezli, trvali
úpornû na tom, Ïe jde o arabské chrty –
slugy. Anglick˘ KC arabského chrta - slu-
gu neuznával a dlouho zapisoval na ost-
rovy dovezené slugy jako krátkosrsté per-
ské chrty – saluky. I kvÛli tomu byla
chovná základna v Evropû velmi úzká
a pokusy o import zvífiat k oÏivení krve
byly pochopitelné a pomûrnû ãasté.
Provázelo je v‰ak mnoho tûÏkostí. 
Koãovn˘ch arabsk˘ch pastevcÛ a chova-
telÛ velbloudÛ, ktefií chrty nejãastûji cho-
vali a pouÏívali k lovu, vlivem okolností
rychle ub˘valo, takÏe zvífiat, která by bylo
moÏno dovézt, existovalo velice málo. Od
ArabÛ, ktefií je je‰tû mûli, nebylo navíc
moÏné je získat. Chrt, kter˘ lovil, nebyl
prostû na prodej. Mohl b˘t nejv˘‰e daro-
ván, ale to jen pfii mimofiádn˘ch pfiíleÏi-
tostech a zvlá‰È váÏen˘m osobám. Navíc
pfiedstavy arabsk˘ch nomádÛ o ãistokrev-
nosti psÛ byly zcela jiné, neÏ je obvyklé ve
svûtû organizované kynologie. Pro lovce
mûl v˘znam pfiedev‰ím v˘kon chrta, exte-
riérové znaky je nezajímaly. Dobr˘ pro nû
byl ten pes, kter˘ dokázal ulovit nejvíc
zvûfie, toho také pouÏívali v chovu. 
Arabské chrty chované na pevninû poklá-
dali Angliãané za neu‰lechtilé pfiíslu‰níky
krátkosrstého rázu saluky. Pfiedpokládali,
Ïe jde o potomky psÛ z okrajov˘ch oblastí
pÛvodního areálu roz‰ífiení. Pfiitom vychá-
zeli z blíÏe nedoloÏeného pfiedpokladu, Ïe
v centru pÛvodního areálu roz‰ífiení Ïijící
psi jsou vÏdy typiãtûj‰í, a tedy i u‰lechtilej-
‰í, neÏ jedinci z jeho okrajov˘ch oblastí.
NaráÏeli tím na existenci neÏdské saluky
(Nejdi Saluki) z dne‰ní Saúdské Arábie.
Saúdskoarabskou provincii NeÏd (Nejd,
Nedschd) ve stfiedu Arabského poloostro-
va, odkud toto plemeno pochází, pokláda-
li za onu okrajovou oblast pÛvodního are-
álu v˘skytu perského chrta – saluky. Ve
skuteãnosti je neÏdská saluka svébytné
pfiírodní plemeno vzniklé procesem repro-
duktivní izolace z t˘chÏ pfiedkÛ jako
moderní persk˘ chrt a dal‰í spfiíznûná ple-
mena, nikoli neu‰lechtil˘ persk˘ chrt, nic-
ménû uveden˘ názor AngliãanÛ dlouho
bránil rozvoji chovu arabského chrta – slu-
gy na ostrovech. 

Komentáfi ke standardu
Arabskému chrtovi – sluze pfiíslu‰í stan-
dard FCI ãíslo 188 z roku 1998. Podle nûj
jde o psa orientálního pÛvodu, kter˘ byl
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pouÏíván pÛvodnû k lovu na vidûnou –
tedy zpÛsobem typick˘m pro v‰echny
pravé chrty. Je dokonale pfiizpÛsoben kli-
matick˘m i terénním podmínkám panují-
cím v severní Africe.
Pro jeho celkov˘ vzhled je typická jem-
nost tûlesné stavby a suché osvalení, u‰le-
chtilost a elegance, ale také lehk˘ pohyb.
U psÛ (samcÛ) o ideální kohoutkové v˘‰-
ce 70 cm má ãinit scapulo-ischiální délka
tûla mûfiená od pfiedního okraje ramenní-
ho kloubu po sedací hrbol na pánvi, 67 aÏ
68 cm. U fen o ideální kohoutkové v˘‰ce
65 cm ãiní tatáÏ délka tûla 62 aÏ 63 cm.
Pomûr délky tûla ke kohoutkové v˘‰ce se
má jako 9,6 : 10 (= 0,96). ·patn˘ pomûr
kohoutkové v˘‰ky a scapulo-ischiální dél-
ky tûla se povaÏuje za vadu. Jednoznaãnû
del‰í neÏ vy‰‰í tûlesn˘ rámec je vyluãující
vadou. Kohoutková v˘‰ka se pohybuje
v rozmezí 66 aÏ 72 cm u psÛ a 61 aÏ 68
cm u fen. Nejen podle exteriéru, i pova-
hovû je arabsk˘ chrt – sluga u‰lechtil˘,
vzne‰en˘ a hrd˘ pes. I kdyÏ je vynikají-
cím, velmi vytrval˘m psem se silnû vyvi-
nut˘m loveck˘m instinktem, dokáÏe oce-
nit pohodlí a klid domova, takÏe je
i pfiíjemn˘m, nevtírav˘m spoleãníkem
ãlovûka. Pfii lovu projevuje neobyãejnou
náruÏivost. Svému majiteli je nesmírnû
oddán a v pfiípadû potfieby je pfiipraven
ho se v‰ím dÛrazem bránit. Agresivita
nebo bázlivost je krajnû neÏádoucí
a hodnotí se jako vyluãující vada.
Hlava má b˘t pfii pohledu ze strany pro-
táhlá, elegantní, jemná, nicménû dosta-
teãnû velká. Nikdy ov‰em nesmí b˘t pfiíli‰
tûÏká. Pfii pohledu shora má tvar protáh-
lého klínu, pfiiãemÏ v mozkovnû je nej‰ir-
‰í a smûrem k nosu se postupnû rovno-
mûrnû zuÏuje. Mozkovna musí b˘t

dostateãnû ‰iroká a pfii pohledu ze strany
je svrchu plochá. Její ‰ífika mezi u‰ními
boltci ãiní 12 aÏ 14 cm. V zadní ãásti (t˘l-
ní partii) je zfietelnû zaoblená stejnû jako
po stranách. Nadoãnicové oblouky málo
vystupují, ãelní brázdiãka je sotva viditel-
ná a t˘lní hrbol pouze naznaãen˘. âelní
sklon (stop) je jen málo patrn˘. âenicho-
vá partie má tvar mírnû protáhlého klínu.
Musí b˘t dostateãnû silná, nesmí b˘t pfií-
li‰ ostfie za‰piãatûlá. Její délka má b˘t stej-
ná jako délka mozkovny, takÏe vzájemn˘
pomûr délky ãenichové partie mûfiené od
‰piãky nosu po spojnici vnitfiních oãních
koutkÛ a celkové délky hlavy mûfiené od
‰piãky nosu po t˘lní hrbol je 1 : 2 (0,5).
Linie nosního hfibetu má probíhat od
základny (od stopu) rovnû. Smûrem
k nosu, tam, kde konãí kostní podklad
nosního hfibetu (nosní kosti), se pfii
pohledu ze strany sklání mírnû dolÛ
a tvofií lehk˘ klabonos. Nos musí b˘t ãer-
n˘, nosní kfiidélka ‰iroce otevfiená. Pysky
by mûly b˘t jemné a pruÏné, horní by mûl
právû zakr˘vat dolní. Musejí b˘t plnû pig-
mentované. Ústní koutky mají b˘t tak
málo nápadné, jak jen to je moÏné. âelis-
ti jsou silné, pravidelné. Zuby musejí b˘t
normálnû vyvinuté. Skus se poÏaduje
nÛÏkov˘, pfiedkus nebo podkus se hod-
notí jako vyluãující vada. Oãi mají b˘t vel-
ké, tmavû zbarvené, správnû uloÏené
v oãnicích, tj. ani zapadlé, ani vypoulené,
nûkdy jsou v dÛsledku mírnû ‰ikm˘ch
oãních ‰tûrbin trochu pfiivfiené. Jejich
v˘raz je mûkk˘, maliãko zasmu‰il˘
a ponûkud posmutnûl˘. U jedincÛ se
svûtle zbarvenou srstí mohou mít barvu
jantaru.  Okraje oãních víãek mají b˘t
plnû pigmentované.  U‰ní boltce musejí
b˘t nasazené vysoko, ponûkud nad úrov-

ní linie oãí, zavû‰ené, správnû pfiiléhající
k hlavû. Vztyãené u‰ní boltce a u‰ní bolt-
ce s dopfiedu klopen˘mi ‰piãkami jsou
vyluãující vadou stejnû jako pfiíli‰ dlouhé
zavû‰ené u‰ní boltce nebo u‰ní boltce
dozadu sloÏené. 
Krk má b˘t dlouh˘, zfietelnû odsazen˘ od
hlavy, v ‰íji lehce klenut˘. Jeho délka
musí b˘t stejná jako délka hlavy. KÛÏe
na krku je jemná, pevnû napjatá, na hrd-
le nesmí tvofiit lalok. Osrstûní na krku
musí b˘t krátké. PrÛbûh horní linie tûla
tvofií mûkkou a harmonickou kfiivku.
Kyãelní hrboly nad ni zfietelnû vystupují.
V˘‰ka mûfiená v místû kyãelních hrbolÛ
je stejná jako kohoutková v˘‰ka, nebo
mÛÏe b˘t o maliãko vût‰í. Pokud jsou
kyãelní hrboly níÏe neÏ kohoutek, jde
o vyluãující vadu. Kohoutek znatelnû
vystupuje, hfibet je krátk˘, vodorovn˘.
Bedra musejí b˘t krátká, ‰iroká, su‰e
osvalená a lehce vyklenutá. Záì má b˘t
kostnatá, ‰iroká a svaÏitá, nikoli v‰ak
srázná.  Hrudník nemá b˘t pfiíli‰ ‰irok˘.
Je hlubok˘ tak, Ïe dosahuje k loktÛm,
jeho hloubka se má ke kohoutkové v˘‰-
ce jako 4 : 10 (0,4). Îebra mají b˘t plo‰e
klenutá, nadmûrné klenutí se pokládá za
vadu. Dolní linie tûla musí tvofiit plynu-
lou kfiivku, která není ani zalomená, ani
pfiehnanû vysoko vytaÏená.   Ocas má b˘t
tenk˘, nasazen˘ v prodlouÏení zádû
a nesen˘ pod úrovní horní linie tûla. Má
dosahovat nejménû k hleznÛm. V klidu
b˘vá na konci v˘raznû zahnut˘. 
Hrudní konãetiny musejí b˘t rovné
a v normálním postoji kolmé k podkladu.
Lopatky mají b˘t dlouhé, ‰ikmo uloÏené,
ramenní kosti silné, pfiedloktí kostnatá
a náleÏitû osvalená. Zápûstí jsou pruÏná,
záprstí pevná. Pánevní konãetiny musejí
b˘t pfii pohledu zezadu rovné a v nor-
málním postoji kolmé k podkladu. Os-
valení nemá vystupovat, ‰lachy by mûly
b˘t dobfie patrné. Stehna jsou plochá,
bérce dlouhé, svalnaté. Hlezna mají b˘t
silná, správnû zaúhlená, nárty silné, bez
paspárkÛ. Tlapky musejí b˘t kostnaté,
protáhle oválného tvaru. Vût‰ina lehãích
jedincÛ má typické „zajeãí“ tlapky. Krok,
klus i cval musí b˘t plynul˘ a lehk˘, vydat-
n˘ a prostorn˘.
KÛÏe je velmi jemná, na celém tûle tûsnû
pfiiléhá ke kosterní svalovinû a podkoÏí.
Srst je velmi krátká, hustá, jemná.   Srst
mÛÏe b˘t zbarvena ve v‰ech odstínech od
svûtle pískovû ãerveného po sytû pískovû
ãerven˘, s ãernou maskou nebo bez ní,
s ãern˘m plá‰tûm nebo bez nûj, s ãern˘m
Ïíháním nebo bez nûho, s ãern˘m stíno-
váním nebo bez nûho. I malé bílé znaky
zepfiedu na hrudi jsou neÏádoucí.

Ivan Stuchl˘
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Typické jsou
jemná tûlesná
stavba,
u‰lechtilost
a elegance
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