
v˘vojového hlediska patfiil star˘
polsk˘ chrt do pfiíbuzenstva varjaÏ-
ského chrta, k okcidentálním chr-

tÛm severského typu, a tomuto zafiazení
plnû vyhovuje i jeho rekonstrukce – dne‰-
ní kulturní plemeno. 

PÛvod a v˘voj
Do v˘vojové linie chrtÛ okcidentálního
pÛvodu náleÏejí jednak chrti mediterán-
ního typu, k nimÏ patfií – pomine-li se
rovnûÏ ze Stfiedomofií pocházející staro-
bylé chrtovité plemeno ibizsk˘ králiãí
pes (podenco ibicenco) – napfiíklad sicil-
sk˘ chrt (cirneco dell’Etna) a faraonsk˘
pes (pÛvodnû maltsk˘ chrt, kelb tal
fenek), jednak chrti severského typu,
k nimÏ náleÏí napfiíklad ‰panûlsk˘ chrt,
italsk˘ chrtík, grejhaund, vipet, skotsk˘
jelení pes nebo irsk˘ vlkodav. Patfiil
k nim i chrt KeltÛ latinsky naz˘van˘
vertragus („rychlonoh˘“).
Pfiedky keltského chrta byli chrti medite-
ránního typu, ktefií se dostali ze Stfie-
domofií s Kelty do severnûj‰ích oblastí
Evropy. Zde se pfiizpÛsobili chladnûj‰ímu
klimatu, coÏ se projevilo na jejich exterié-
ru. Oproti mediteránním chrtÛm mûli
del‰í, nûkdy i hrubou srst s hustou pod-
sadou, která je lépe chránila pfied zimou
a de‰tûm, a dozadu sloÏené u‰ní boltce.
Zatímco vztyãené, relativnû velké u‰ní
boltce mediteránních chrtÛ bránily v tep-

lém Stfiedomofií jejich pfiehfiátí, v chlad-
n˘ch oblastech Evropy by byly b˘valy,
zejména v zimním období, pfiíãinou nad-
mûrn˘ch tepeln˘ch ztrát. SloÏením doza-
du se zmen‰ila jejich plocha a tím se sní-
Ïily i tepelné ztráty.
Kelt‰tí chrti byli roz‰ífieni pfiedev‰ím v zá-
padní Evropû. Nebyli plemenem v dne‰-
ním zootechnickém slova smyslu, pfied-
stavovali ale v˘chozí, v hlavních znacích
stavby tûla jednotnou, pfiitom v‰ak znaã-
nû promûnlivou (variabilní) a pfiizpÛsobi-
vou (adaptabilní) populaci, z níÏ v rÛz-

n˘ch oblastech jejího areálu roz‰ífiení
vznikaly procesem reproduktivní izolace
místní variety odli‰né od jin˘ch takov˘ch
lokálních variet i od pfiíslu‰níkÛ v˘chozí
populace. Z nûkter˘ch variet se pak za
pfiíhodn˘ch podmínek vyvinula svébytná
pfiírodní plemena. 
Tak se stali kelt‰tí chrti na evropské pev-
ninû pfiedky italského chrtíka, ‰panûlské-
ho chrta i vymfielého hrubosrstého frís-
kého chrta a na Britsk˘ch ostrovech
grejhaunda, vipeta, skotského jeleního
psa a irského vlkodava. S germánsk˘mi
pfiedky NormanÛ, ktefií je získali od KeltÛ,
se dostali chrti ze západní Evropy také do
Skandinávie, kde z nich také vznikla pro-
cesem reproduktivní izolace svébytná for-
ma – varjaÏsk˘ chrt. 
VarjaÏsk˘ chrt byl chrt ‰védsk˘ch Nor-
manÛ (VikingÛ) neboli VarjagÛ. Ti podni-
kali jiÏ od zaãátku 9. stol. pfieváÏnû doby-
vaãné v˘pravy do nitra v˘chodní Evropy
a s nimi se do tûchto oblastí dostávali
jako prostfiedek k obstarání ãerstvé masi-
té potravy také jejich chrti. Podobnû jako
keltsk˘ chrt nebyl ani varjaÏsk˘ chrt ple-
menem v souãasném pojetí. Na rozsáh-
lém území v˘chodní Evropy v‰ak opût
pfiedstavoval onu v hlavních znacích stav-
by tûla jednotnou, souãasnû ale znaãnû
variabilní a adaptabilní populaci, z níÏ za
vhodn˘ch podmínek, kter˘ch zde bylo
dost a dost, vznikaly rÛzné lokální variety
a pozdûji i pfiírodní plemena.
Tak se z varjaÏsk˘ch chrtÛ vyvinul v Po-
baltí zfiejmû jiÏ vymfiel˘ kuronsk˘ neboli
pobaltsk˘ chrt, na území dne‰ního Polska
polsk˘ chrt, kter˘ také vyhynul, ale byl
v druhé polovinû 20. stol. rekonstruován,
a na území souãasné Ukrajiny, jiÏního
Ruska a stepních oblastí centrálního pás-
ma evropské ãásti Ruska ukrajinsk˘ (rus-
k˘ krátkosrst˘) chrt (chortaja borzaja,
chortaj). Potomci varjaÏsk˘ch chrtÛ se
také stali jedním z pfiedkÛ ruského chrta
– barzoje a maìarského chrta. 
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Polský chrt (chart polski)
Dne‰ní kulturní plemeno polsk˘ chrt (chart polski) je
v˘sledkem rekonstrukce pÛvodního, pro polské území
historicky doloÏeného chrta pouÏívaného ve zdej‰ích
rozlehl˘ch níÏinat˘ch oblastech k lovu zajícÛ, li‰ek,
dropÛ, ale i vlkÛ. Polsko je také podle Mezinárodní
kynologické federace (FCI) zemí jeho pÛvodu.

Jsou rádi v pfiírodû

Polsk˘ chrt
je velké
plemeno,
silné
a svalnaté

Je zfietelnû
mohutnûj‰í
a silnûj‰í 
neÏ ostatní
krátkosrstí
chrti
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Názor uveden˘ ve standardu FCI, Ïe pol-
sk˘ chrt je potomkem orientálních chrtÛ
typu perského chrta – saluky, naz˘vané
také tazy, mÛÏe platit v tom smyslu, Ïe se
na jeho vzniku mohl podílet také jihorus-
k˘ stepní chrt (stepní barzoj neboli bíl˘
tazy, juÏnorusskaja stûpnaja borzaja). Ten
je pozÛstatkem chrtÛ orientálního pÛvo-
du na ruském území a blízk˘m pfiíbuz-
n˘m stfiedoasijského (turkmenského)
chrta (tazyho), jehoÏ pfiíslu‰níci se spolu
s potomky varjaÏského chrta podíleli na
vzniku ruského chrta – barzoje.

Vznik kulturního plemene
PfieváÏnû rovinaté území dne‰ního Polska
sk˘talo ideální podmínky pro uplatnûní
psÛ lovících ‰tvaním na vidûnou. Chrti
zde pouÏívaní byli pomûrnû velcí, silní
a velmi odváÏní. Mûli hustou, ne zcela
krátkou a na nûkter˘ch partiích tûla, ze-
jména zezadu na stehnech a na spodní
stranû ocasu, ponûkud del‰í, tvrd‰í krycí
srst a hustou podsadu. Vyskytovali se hoj-
nû je‰tû v 19. století, ale uÏ nikoli v pÛ-
vodní podobû, protoÏe byli intenzivnû
kfiíÏeni s importovan˘mi grejhaundy, aby
získali na rychlosti. Obû svûtové války
v‰ak chov tûchto psÛ naprosto zlikvido-
valy. Polsk˘ chrt vymfiel.
V druhé polovinû 20. stol. se skupina
polsk˘ch chovatelÛ v ãele s M. Szmurlo –
Gadziowskou pustila do rekonstrukce
pÛvodního polského chrta. Regenerace
v úvahu nepfiicházela, protoÏe v Polsku
se Ïádní pÛvodní chrti nezachovali. Zá-
mûrem chovatelÛ bylo vy‰lechtit chrta
co nejpodobnûj‰ího formû vymfielé, kte-
r˘ by vzhledem pfiipomínal – struãnû
fieãeno - krátkosrstého nebo hrubosrsté-
ho ruského chrta – barzoje. Mûl dobfie
sná‰et chladné klima, coÏ znamená, Ïe
mûl mít ne zcela krátkou, ale hustou kry-
cí srst s dobfie vyvinutou podsadou. Také
mûl b˘t dostateãnû rychl˘ a vytrval˘, vel-
mi odváÏn˘, ale dobfie ovladateln˘.
Nikdy nemûl projevovat strach nebo
nedostatek ochoty k práci. Kostra mûla
b˘t velmi silná stejnû jako kosterní sva-
lovina. Velk˘ dÛraz byl kladen na pohyb,
kter˘ mûl b˘t v kroku i v klusu vydatn˘,
prostorn˘ a plynul˘.
S ohledem na v˘vojovou pfiíslu‰nost
pÛvodního polského chrta byl ‰Èastnû
zvolen za v˘chozí plemeno rekonstrukce
ukrajinsk˘ neboli rusk˘ krátkosrst˘ chrt,
kter˘ byl kfiíÏen s rusk˘m chrtem – barzo-
jem a snad i s grejhaundem a skotsk˘m
jelením psem (zcela pfiesné údaje nejsou
bohuÏel k dispozici). 
Je‰tû dost dlouho po druhé svûtové válce
se zdálo, Ïe ukrajinsk˘ (rusk˘ krátkosrst˘)
chrt vymfiel podobnû jako polsk˘ chrt,

nicménû se na území nûkdej‰ího SSSR
vhodné jedince podafiilo nalézt. Toto ple-
meno nebylo sice nikdy chováno v pra-
vém slova smyslu organizovanû, ale exi-
stovalo jako bûÏnû pouÏívan˘ loveck˘ pes
a zachovalo se dodnes. Je potomkem pra-
pÛvodních rusk˘ch chrtÛ – „prabarzojÛ“,
ktefií mûli rÛzné osrstûní – krátké, hrubé
i dlouhé. Zatímco dlouhosrstí se stali
pfiedky moderního ruského chrta – barzo-
je, krátkosrstí a hrubosrstí jsou povaÏo-
váni za pfiedka ukrajinského (ruského
krátkosrstého) chrta.
Ukrajinsk˘ (rusk˘ krátkosrst˘) chrt nebyl
nikdy mezinárodnû uznán, i kdyÏ jeho
standard byl v nûkdej‰ím SSSR zpraco-
ván a uvefiejnûn jiÏ v roce 1951. Byl to
loveck˘ pes pouÏívan˘ k lovu zajícÛ, li‰ek,
srnãí zvûfie, antilop sajg (Saiga tatarica),
gazel dzerenÛ (Procapra gatturosa), divo-
k˘ch koãek a vlkÛ. UplatÀoval se jak
v tepl˘ch klimatick˘ch krajích Ruska,
v okolí Stavropolu a Saratova, tak
v chladn˘ch lesostepních oblastech –
jaroslavské, petrohradské a sverdlovské. 
Jde o velkého chrta suché konstituce,
jehoÏ kohoutková v˘‰ka ãiní u psÛ asi 65
aÏ 75 cm a u fen asi 61 aÏ 71 cm. Délka
trupu pfiedstavuje 103 aÏ 105 procent
kohoutkové v˘‰ky. Hlava je suchá, pfii
pohledu shora klínovitého tvaru, v moz-
kovnû pomûrnû ‰iroká. âelní sklon je
povlovn˘, mírnû naznaãen˘. âenichová
partie má b˘t pfii pohledu shora protáhle
trojúhelníkovitá, za‰piãatûlá, nosní hfibet
lehce klenut˘. Oãi jsou velké, oválné,
ponûkud ‰ikmé, hnûdé barvy rÛzného
odstínu. U‰ní boltce mají b˘t tenké,
pomûrnû malé, dozadu sloÏené. Krk je
dlouh˘, svalnat˘. Horní linie tûla mÛÏe
b˘t vcelku horizontální nebo jen lehce
spáditá, nikdy nesmí b˘t pfiíli‰ svaÏitá.
Vzdálenost mezi kyãelními hrboly nemá
b˘t men‰í neÏ 7 cm. Ocas je dlouh˘, ‰av-
lovitû zahnut˘, na konci mÛÏe „krouÏko-
vat“. Hrudník je hlubok˘ tak, Ïe dosahuje
k loktÛm. Bfiicho musí b˘t v˘raznû vtaÏe-
né. Konãetiny jsou su‰e osvalené, siln˘ch
kostí, hrudní pfii pohledu zepfiedu
a pánevní pfii pohledu zezadu musejí b˘t

rovné a rovnobûÏné. Krycí srst je dlouhá
asi 2,5 cm, uzavfiená, tûsnû pfiilehlá.
Zbarvení mÛÏe b˘t bílé, ãerné, ãervené,
plavé, ãervené s ãern˘m stínováním,
s bíl˘mi znaky nebo bez nich, Ïíhané.
AÈ jiÏ byla s ukrajinsk˘m (rusk˘m krátko-
srst˘m) chrtem kfiíÏena ta ãi ona z v˘‰e
uveden˘ch plemen, vÏdy ‰lo o spojování
okcidentálních chrtÛ severského typu,
tedy plemen v˘vojovû spfiíznûn˘ch, sho-
dujících se v základních znacích stavby
tûla. Rekonstrukce proto nebyla neúmûr-
nû zatíÏena obtíÏnou a dlouhotrvající
selekcí zamûfienou na neÏádoucí, vzhledu
plemene zcela cizí znaky. Roku 1989 bylo
snaÏení polsk˘ch chovatelÛ dovr‰eno –
FCI polského chrta oficiálnû uznala a ten
se tak stal zatím nejmlad‰ím kulturním
plemenem ze skupiny ãíslo 10 (chrti). 

Komentáfi ke standardu
Polskému chrtovi náleÏí standard FCI ãís-
lo 333 z roku 1999. Podle nûj jde o ple-
meno velkého vzrÛstu, silné a svalnaté,
zfietelnû mohutnûj‰í a silnûj‰í neÏ ostatní
krátkosrstí chrti. Pfiesto nesmí b˘t ani tûÏ-
ké, ani nemotorné. Silná kostra, pruÏn˘
trup, v˘razná kosterní svalovina a mohut-
né ãelisti dokazují, Ïe jde o loveckého psa
vhodného do nároãn˘ch klimatick˘ch
podmínek. Slabá kostra a ‰patnû vyvinu-
té, snadno lámavé kosti jsou neÏádoucí
a pfii posuzování se hodnotí jako vada.
Stejnû pfiísnû se posuzuje slabá kosterní
svalovina a celkovû oslabená konstituce.
Pro celkov˘ zjev je dÛleÏit˘ také v˘raz oãí
a jejich pronikav˘ pohled.
Povahovû jde o sebevûdomého, sebejisté-
ho, odváÏného, ponûkud odtaÏitého psa,
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kter˘ je velmi rychl˘, vytrval˘ a hbit˘.
V akci reaguje okamÏitû a s velkou razan-
cí. BezdÛvodná agresivita, pfiehnaná pla-
chost a „ospalost“ je u nûho krajnû neÏá-
doucí a hodnotí se jako vyluãující vada.
Tûlesn˘ rámec, dan˘ vzájemn˘m pomû-
rem délky tûla a kohoutkové v˘‰ky, má
ãinit 10,2 aÏ 10,3 : 10. V̆ razné poru‰ení
Ïádoucího pomûru délky a v˘‰ky se posu-
zuje jako vada. Kohoutková v˘‰ka ãiní
v ideálním pfiípadû 70 aÏ 80 cm u psÛ a 68
aÏ 75 cm u fen. Vût‰í kohoutková v˘‰ka je
pfiípustná v pfiípadû, Ïe zÛstává zachová-
na pro plemeno typická stavba tûla.
Men‰í kohoutková v˘‰ka není dÛvodem
k diskvalifikaci, pokud takov˘ jedinec
nevykazuje Ïádnou jinou vadu.
Hlava má b˘t silná, suchá, dlouhá. U psÛ
ãiní vzájemn˘ pomûr délky hlavy a ko-
houtkové v˘‰ky 37 aÏ 39 : 100, u fen 36 aÏ
38 : 100. Vzájemn˘ pomûr délky ãenicho-
vé partie a délky mozkovny ãiní pfiibliÏnû
1 : 1, ale ãenichová partie mÛÏe b˘t také
o maliãko del‰í. ·ífika hlavy, mûfiená v nej-
‰ir‰ím místû jafimov˘ch obloukÛ, se má
k délce hlavy asi jako 38 : 100. Îádoucí
pomûr obvodu ãenichové partie, mûfiené-
ho tûsnû pfied oãima, se má k délce hlavy
asi jako 80 : 100. Mozkovna je svrchu plo-
chá, podélná ãelní brázdiãka je slabû
patrná, hluboká nejv˘‰e 5 mm. Pfiíli‰ hlu-
boká ãelní brázdiãka se hodnotí jako
vada. âelní hrboly a nadoãnicové oblou-
ky mají b˘t málo patrné, jsou-li silnû
vyklenuté, jde o vadu. Postranní linie
mozkovny mají plynule pfiecházet do
postranních linií ãenichové partie. âelní
sklon (stop) by mûl b˘t jen velmi slabû
naznaãen˘, pfiíli‰ srázn˘ se hodnotí jako
vada. âenichová partie musí b˘t silná.
Smûrem k nosu se postupnû zuÏuje, ale
nemá b˘t za‰piãatûlá, spí‰e tupû zakonãe-
ná. Slabá a pfiíli‰ ostfie za‰piãatûlá ãeni-
chová partie je neÏádoucí. ·piãka nosní
houby je pfii pohledu zboku ponûkud
níÏe neÏ linie nosního hfibetu, coÏ zna-
mená, Ïe nosní hfibet se smûrem k ní leh-

ce sklání. Pfiíli‰ v˘razné klenutí (klabo-
nos) je v‰ak neÏádoucí. PrÛbûh horní
linie mozkovny v prodlouÏení a linie nos-
ního hfibetu je  pfii pohledu ze strany leh-
ce rozbíhav˘. Nos je zbarven ãernû nebo
tmavû, má b˘t velk˘ a pfii pohledu ze stra-
ny vysunut˘ pfied vrchol dolní ãelisti.
U modr˘ch a béÏov˘ch jedincÛ mÛÏe b˘t
zbarven modfie nebo béÏovû. Vadn˘ je
rÛÏovû nebo strakatû zbarven˘ nos. Pysky
po celé délce dobfie pfiiléhají k ãelistem
a zubÛm a nejsou pfiehnanû suché.
Nesmûjí v‰ak b˘t pfiíli‰ masité, takové se
hodnotí jako vadné. Horní pysk tvofií
v koutku nevelik˘ záhyb, kter˘ pfiekr˘vá
pigmentovan˘ okraj dolního pysku.
âelisti a zuby mají b˘t silné. PoÏaduje se
nÛÏkov˘ skus, ale kle‰Èov˘ je také pfií-
pustn˘. Slabé ãelisti se povaÏují za vadu
tak jako podkus a pfiedkus dolní ãelisti.
Vadou je téÏ pozorovatelné chybûní
zubÛ, ale na první premoláry se nebere
ohled. Îádoucí jsou tmavû zbarvené oãi.
Podle barvy srsti b˘vá duhovka tmavû
hnûdá aÏ jantarová. Oãi mají b˘t dosti vel-
ké, mandlovitého tvaru, mírnû ‰ikmé.
Nesmûjí b˘t vypoulené. Okraje oãních
víãek mají b˘t tmavû pigmentované, ale
u modfie a béÏovû zbarven˘ch jedincÛ
mÛÏe b˘t jejich barva modrá nebo béÏo-
vá. Vadou jsou rÛÏové nebo pfieru‰ovanû
pigmentované okraje oãních víãek. Za
vyluãující vadu musejí b˘t povaÏovány
malé oãi  a trojúhelníkovité oãní ‰tûrbi-
ny. U‰ní boltce by mûly b˘t stfiednû velké,

dosti úzké. Jsou-li nataÏeny kupfiedu,
musejí jejich ‰piãky dosahovat k vnitfi-
ním oãním koutkÛm. Mají b˘t nasazeny
v úrovni linie oãí. Chrupavka u‰ních
boltcÛ je pomûrnû mûkká, coÏ zpÛsobu-
je, Ïe vypadají jako dosti masité. Mají b˘t
dozadu sloÏené, pfiiléhat ke krku, ale
mohou také b˘t neseny „stfiechovitû“, coÏ
znamená, Ïe jsou u základny zvednuté
a jejich ‰piãky smûfiují do stran. Pfii vzru-
‰ení b˘vají zcela vztyãené nebo vztyãené
s lehce dopfiedu klopen˘mi ‰piãkami.
Vadné jsou u‰ní boltce zavû‰ené, plo‰e
pfiiléhající k lícím.
Krk má b˘t dlouh˘, svalnat˘, siln˘, na
pomyslném pfiíãném fiezu ováln˘. Jeho
horní linie pfiechází plynule do kohout-
ku. Vadn˘ je krk krátk˘ a slab˘. Hlava by
mûla b˘t dosti vysoko nesená, v klidu
v‰ak b˘vá nesena o nûco níÏe neÏ u grej-
haunda. Není Ïádoucí, aby byla nesena
pfiíli‰ vysoko nebo pfiíli‰ nízko. V normál-
ním postoji odpovídá kohoutková v˘‰ka
v˘‰ce namûfiené v nejvy‰‰ím bodu zádû.
Kohoutek pfiíli‰ nevystupuje, ale je zfietel-
n˘. Horní linie tûla musí b˘t v partii hrud-
níku rovná, jiÏ pouh˘ náznak vyklenuté-
ho hfibetu se povaÏuje za vadu. Bedra
mají b˘t ‰iroká a svalnatá, lehce vyklenu-
tá, pfiíli‰né klenutí se hodnotí jako vada.
U fen není na závadu, je-li horní linie tûla
i v partii beder témûfi rovná. Záì by mûla
b˘t ze‰ikmená, spí‰e mírnû svaÏitá, dlou-
há, ‰iroká a osvalená. Vzdálenost mezi
kyãelními hrboly má odpovídat 12 aÏ 14
procentÛm kohoutkové v˘‰ky. Hrudník
musí b˘t velmi prostorn˘, hlubok˘, v ide-
álním pfiípadû je hrudní kost v úrovni
loktÛ. Pfii pohledu zepfiedu má b˘t hruì
dosti ‰iroká. Îebra jsou dlouhá, v pomû-
ru k pátefii ze‰ikmená. I zadní mají b˘t
zfietelnû klenutá, nikoli v‰ak sudovitá.
Hrudní kost musí mít dostateãnou délku.
Ploch˘ a mûlk˘ hrudník, krátká hrudní
kost (pfiíãina krátkého hrudníku) a nedo-
stateãnû vyvinuté pfiedhrudí (je-li pfii
pohledu ze strany vrchol hrudní kosti za
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Polsk˘ chrt je sebevûdom˘,
sebejist˘ a odváÏn˘, proto
mÛÏe b˘t dobr˘m hlídaãem

RÛzné barvy
v jednom
vrhu

UplatÀuje se hlavnû 
pfii terénních dostizích

SP 05/07 54-57 Chrti 15d  11.4.2007 7:40  Stránka 56



pfiedním okrajem lopatky) se posuzuje
jako vada. Bfiicho musí b˘t vtaÏené. Ocas
je dlouh˘, u kofiene siln˘, v klidu nízko
nesen˘. Jeho konec mÛÏe b˘t vzhÛru ‰av-
lovitû prohnut˘ nebo mÛÏe tvofiit uzavfie-
n˘ krouÏek („krouÏkovat“). V klidu mÛÏe
b˘t nesen zcela rovnû dolÛ zavû‰en˘, ale
ne tak volnû jako u skotu, v pohybu b˘vá
nesen v˘‰e, nesmí se v‰ak zvedat nad záì
a bedra uÏ od kofiene. NeÏádoucí je a jako
vada se hodnotí ocas zakroucen˘ nad
hfibetem nebo zahnut˘ do strany.
Hrudní konãetiny mají b˘t dlouhé, su‰e,
ale náleÏitû osvalené. Pfii pohledu zepfie-
du jsou rovnobûÏné a v normálním
postoji nejsou od sebe pfiíli‰ vzdálené.
Vadou jsou strmé lopatky. Lokty nesmûjí
b˘t ani vyboãené, ani vboãené. Pfiedloktí
mají b˘t dlouhá, vzdálenost lokte od pod-
kladu odpovídá pfiibliÏnû 54 procentÛm
kohoutkové v˘‰ky. Tento pomûr musí b˘t
zachován, aby pes nebyl pfiíli‰ vysokono-

h˘. Záprstí jsou pfii pohledu ze strany
ponûkud ze‰ikmená. Tlapky mají b˘t
oválné, prsty sevfiené a klenuté. Nesmûjí
b˘t ani vyboãené, ani vboãené. Za vadu se
pokládají deformity ná‰lapn˘ch pol‰táfi-
kÛ. Pánevní konãetiny jsou dlouhé, pat-
fiiãnû zaúhlené, v normálním postoji
ponûkud vzad posunuté, pfii pohledu
zezadu rovnobûÏné, ponûkud dále od
sebe postavené, ale vÏdy ménû neÏ u grej-
haunda. Nedostateãné zaúhlení je poklá-
dáno za vadu. Vadn˘ je také v dÛsledku
vboãen˘ch nebo vyboãen˘ch hlezen tzv.
kravsk˘ postoj pánevních konãetin (do
„X“), anebo postoj do „O“. Bérce musejí
b˘t dlouhé, hlezna silná. Tlapky pánev-
ních konãetin mají b˘t díky sevfien˘m prs-
tÛm kompaktní, oválné, ale del‰í neÏ
u hrudních konãetin. Takzvané otevfiené
tlapky jsou vadné. Pohyb musí b˘t plynu-
l˘, vydatn˘. Patfiiãné zaúhlení hrudních
i pánevních konãetin umoÏÀuje jejich

voln˘ a prostorn˘ dopfiedn˘ pohyb jak
v kroku, tak ve cvalu. Pfii pomalém pohy-
bu je pfiípustn˘ mimochod, pokud pes
ihned po zrychlení pfiejde do normálního
chodu s diagonálním stfiídáním konãetin.
Pfii krátkém klusu mohou tlapky pánev-
ních konãetin dopadat pfii pohledu zeza-
du na podélnou osu pohybu tûla.
KÛÏe je pruÏná, na celém tûle dobfie pfii-
lehlá ke kosterní svalovinû a podkoÏí.
Vadou je, je-li silná, volná nebo nedosta-
teãnû pruÏná. Krycí srst je na pohmat
pruÏná, dosti tvrdá, nikoli v‰ak drátovitá.
Nesmí b˘t také hedvábná. Na trupu je
rÛznû dlouhá, na kohoutku ponûkud del-
‰í, na bocích krat‰í, nejkrat‰í je zespoda
na hrudníku a na konãetinách. Na bfii‰e je
jemnûj‰í a fiid‰í. Zezadu na stehnech a na
spodní stranû ocasu je nejdel‰í, musí ale
b˘t tvrdá. Tvofií tu náznak „kalhot“ a „kar-
táãe“. V‰echny barvy srsti jsou pfiípustné.

Ivan Stuchl˘
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Polsk˘ chrt v âechách
Ráda bych se se ãtenáfii podûlila o své
osobní zku‰enosti s polsk˘mi chrty. Jako
úplnû první polsk˘ chrt k nám byla v roce
2002 dovezena fenka Nadia Lowiecka
Dusza (majitelka B. Bláhová). Na‰i fenku
Czujnu Arcturus jsme si pfiivezli jako dru-
hou a to v roce 2003. V roce 2006 jsme
dovezli je‰tû dospûlého psa polského chr-
ta Grema Akacjana, kter˘ se stal otcem
na‰eho prvního vrhu „poláãkÛ“. Dále do
âech pfiicestovali je‰tû dal‰í dva mladí
pejsci a jedna fenka, v‰ichni dovezeni pfií-
mo ze zemû pÛvodu – z Polska. Do dne‰-
ního dne (únor 2007) by mûlo b˘t
v âechách celkem 9 polsk˘ch chrtÛ.
V na‰í chovatelské stanici máme 4 polské
chrty, 3 feny a 1 psa, 3 chrti jsou doveze-
ni pfiímo z Polska, jedna fenka je jiÏ ná‰
odchov. V roce 2006 jsme odchovali his-
toricky první vrh polsk˘ch chrtÛ
v âechách. Zakladatelkou na‰í stanice je
nyní ãtyfiletá fenka Czujna Arcturus, která
je typickou pfiedstavitelkou svého pleme-
na, má fiadu v˘stavních ocenûní – zatím
nejvût‰í ocenûní získala na svûtové v˘sta-
vû v Poznani 2006, kde vyhrála mezi 80
dal‰ími polsk˘mi chrty a získala titul Svû-
tov˘ vítûz, nejlep‰í fena, vítûz plemene
atd. Mimo v˘stav se aktivnû zúãastÀuje-
me také coursingÛ, kde na‰e fena také
získala nûkteré z titulÛ, napfiíklad Mistr
âech 2005, 2006, Vítûz mûsta Litomy‰le
2006 atd. V âechách zatím bûhá jen ona,
doufáme, Ïe se to do budoucna zlep‰í. 
Jak jsem se k polsk˘m chrtÛm vlastnû
dostala? Chrti se mi líbili snad odmaliã-
ka, prvního – barzoje – jsem si pofiídila
v roce 1983 a od této doby jsem se zaãa-
la aktivnûji zajímat o kynologii jako tako-

vou. Zkou‰ela jsem i jiná plemena, ale
nakonec jsem se k chrtÛm vrátila, proto-
Ïe v m˘ch oãích oni mají to „nûco“, co
ostatní psi nemají. A pol‰tí chrti se mi
zalíbili tak hodnû, Ïe jsem se rozhodla si
je pofiídit a vlastnû jim podfiídit i svÛj
zpÛsob Ïivota. 
Jsou to podle mû velmi chytfií psi, lovci
tûlem i du‰í. ¤íká se o nich, Ïe to jsou vlci
v beránãím rou‰e, zároveÀ dokáÏou b˘t
vûrn˘mi a mil˘mi spoleãníky ãlovûka.
Moc rádi se mazlí a to tak, Ïe podstrkují
hlavu ãlovûku pod ruku a nutí tím ãlovû-
ka, aby je hladil a povídal si s nimi. 
Mají typickou chrtí povahu, jsou sebevû-
domí, sebejistí, odváÏní, pÛsobí vzne‰e-
nû a odtaÏitû. Doma se chovají klidnû aÏ
línû, naproti tomu pfii lovu jsou velmi
rychl˘ a neúnavní. 
Polsk˘ chrt se chová zdrÏenlivû vÛãi
lidem, které nezná. KdyÏ nûkdo pfiijde na
náv‰tûvu, vût‰inou ho akceptuje, pokud
se k nûmu ov‰em nechová pfiíli‰ druÏnû

a dÛvûrnû. KdyÏ sám chce, seznámí se,
rozumí si i s dûtmi, pokud je dobfie vycho-
ván a pokud mu dûti neubliÏují. Ve vzta-
hu k jin˘m, pfiedev‰ím stejnû zaloÏen˘m,
psÛm nemívá problémy.
Pol‰tí chrti jsou ostraÏití a v pfiípadû nut-
nosti dokáÏou pfiesvûdãivû bránit svého
pána i jeho majetek! 
Péãe o polského chrta spoãívá pfiede-
v‰ím v dobrém a kvalitním krmení, pfií-
jemném bydlení a kladném pfiístupu pfii
v˘chovû. Hlavnû ve ‰tûnûcím vûku
a v dobû dospívání, coÏ je do 18 mûsícÛ,
musí b˘t krmivo kvalitní, s vy‰‰ím obsa-
hem minerálních látek a vitaminÛ. Péãe
o srst není nároãná, protoÏe je krátká,
hrub‰í a má samoãisticí schopnost.
PfiibliÏnû jednou t˘dnû je zapotfiebí srst
vykartáãovat. V‰ichni chrti vãetnû pol-
ského mají skvûlou vlastnost - postráda-
jí jak˘koliv psí pach! Tito chrti, aby byli
‰Èastní a spokojení, potfiebují hodnû vol-
ného pohybu. Procházky by mûly b˘t
dlouhé, nejlépe v terénu vzdáleném od
silnic, aby si zvífie mohlo vybít nadmíru
své energie. Svoje lovecké dovednosti
mohou ukázat pfii coursingu, coÏ je
terénní bûh chrtÛ v pfiírodních podmín-
kách za umûlou návnadou, napfiíklad
igelitov˘m stfiapcem. Vût‰inû chrtÛ se
tato zábava líbí a berou ji sice váÏnû,
zároveÀ ale umûjí poznat, Ïe se jedná
jen o jakousi hru a ne opravdov˘ lov.
DokáÏou bûhat i na klasickém oválu, ale
myslím, Ïe pfiírodní coursing je baví víc. 
Dal‰í informace, zajímavosti, fotografie,
historii naleznete na na‰ich www strán-
kách: http://xantusia.soldan.cz 

Iveta Soldánová, xantusi@atlas.czVzácná ‰tûÀata
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