
riginální rumunsk˘ název tohoto
plemene zní ciobanesc romanesc
mioritic. V cizojazyãné literatufie

(nûmecké, anglické) se objevuje nejãastû-
ji pod zkrácen˘m názvem mioritic.
S ohledem na typické znaky stavby tûla,
pfiedev‰ím typ osrstûní, je zfiejmé, Ïe toto
plemeno je jako pfiíbuzn˘ bergamského
ovãáka, puliho, komondora, jihoruského
ovãáka, polského níÏinného ovãáka a dal-
‰ích ovãákÛ asijského pÛvodu skuteãn˘m
rumunsk˘m ovãákem. Exteriérovû se dia-
metrálnû odli‰uje od dal‰ího z Rumunska
pocházejícího plemene uÏívaného pfii
pasení ovcí a to k jejich ochranû (stráÏe-
ní) pfied predátory – rumunského paste-
veckého psa neboli karpatina, jemuÏ se
budeme zevrubnûji  vûnovat pfií‰tû.
Rumunsk˘ ovãák je dlouze osrstûn po
celém tûle vãetnû obliãeje a koncov˘ch
ãástí konãetin a jeho srst má sklon plst-
natût. U rumunského pasteveckého psa
je srst na tûle dlouhá, ale v obliãeji a na
koncov˘ch ãástech konãetin krátká
a nemá sklon plstnatût. Odli‰nosti mezi
ovãáky a pasteveck˘mi psy nejsou pouze
exteriérové, ale i povahové,  a také ve
zpÛsobu, jak˘m u stád ovcí pracují.
Zatímco hlavním úkolem pasteveckého
psa je stráÏit stáda pfied velk˘mi ‰elmami
a zlodûji dobytka, ovãáãtí psi musejí stá-
do ovládat a usmûrÀovat, ale pfiedev‰ím
udrÏet pohromadû na pastvû a pfii hnaní
na krat‰í vzdálenosti – vyhánûní na past-
vu a zahánûní do ovãína nebo na sala‰.
I proto je nutno od sebe dÛslednû, a to
i názvoslovnû, obû rumunská plemena
odli‰ovat. Dfiíve se rumunsk˘ ovãák –
mioritik naz˘val ve své vlasti také moka-
no nebo barak (nezamûÀovat s bosen-
sk˘m hrubosrst˘m honiãem, kter˘ se
naz˘vá rovnûÏ barak).

PÛvod
Mioritik byl vy‰lechtûn z pÛvodních ov-
ãáck˘ch psÛ pouÏívan˘ch v Karpatech,
Moldavsku, Bukovinû a Transylvánii (Sed-
mihradsku) tamûj‰ími past˘fii. Jeho náplÀ
práce byla pfiitom úplnû jiná neÏ u paste-
veck˘ch dogovit˘ch psÛ horského typu -
pfiedkÛ dne‰ního rumunského pastevec-
kého psa - karpatina. Ovãáãtí psi museli
b˘t pfiedev‰ím velmi rychlí, aby dokázali
stádo rychle obûhnout a vrátit do nûj kaÏ-
dou zabûhlou ovci a je‰tû je navést do
Ïádoucího tvaru (napfiíklad zúÏit pfied
mostkem) a smûru. Museli b˘t proto dob-
fie ovladatelní, uãenliví a pfii práci nesmû-
li kusy odmítající poslu‰nost nikdy zranit.
Pasteveãtí psi byli ve srovnání s nimi hÛfie
ovladatelní, pomûrnû pomalí, k ovládání
stád se naprosto nehodili, museli v‰ak
b˘t nesmírnû silní a odváÏní, pfiipravení
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Rumunský ovčák
Nûkterá z plemen uznan˘ch v posledních létech prozatímnû
FCI jsou u nás dobfie známá a objevují se pravidelnû nebo
aspoÀ pfiíleÏitostnû na v˘stavách. Jiná  jsou v‰ak známá 
jen velmi málo, anebo jsou témûfi zcela neznámá, ale i ona 
se pravdûpodobnû zaãnou dfiíve ãi pozdûji objevovat na
v˘stavách, a proto bude vhodné si je pfiedstavit. 
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Rumunsk˘
ovãák je
dlouze
osrstûn po
celém tûle
vãetnû
obliãeje
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v pfiípadû bezprostfiedního ohroÏení
dobytka velkou ‰elmou, vlkem, rysem
nebo medvûdem ji zahnat na útûk  ane-
bo se s ní utkat. Pfiedkové rumunského
ovãáka se do oblasti Karpatského oblou-
ku dostali nejpravdûpodobnûji ve stfied-
ním neolitu (mlad‰í dobû kamenné)
s obyvatelstvem ze západní Asie, které do
stfiední Evropy, jejíÏ obyvatelé byli tehdy
pfieváÏnû lovci a sbûraãi, pfiineslo zemû-
dûlství. Kosterní pozÛstatky potomkÛ
tûchto psÛ byly nalezeny na archeologic-
k˘ch lokalitách Vadastra a Boian a dato-
vány do doby 3500 aÏ 2800 rokÛ pfi. n. l.
Bylo mezi nimi moÏno rozli‰it dva veli-
kostní typy psÛ (jeden o kohoutkové v˘‰-
ce do 50, druh˘ o kohoutkové v˘‰ce nad
60 cm), coÏ mÛÏe b˘t pokládáno za
dÛkaz, Ïe jiÏ v té dobû existovaly na dne‰-
ním rumunském území dvû odli‰né for-
my psÛ pracujících u stád ovcí, a to zapr-
vé pfiedkÛ rumunského ovãáka, zadruhé
pfiedkÛ rumunského pasteveckého psa.
(Kohoutková v˘‰ka dne‰ního rumunské-
ho ovãáka je nepochybnû dÛsledkem
jeho pozdûj‰ích kfiíÏení s pfiedky rumun-
ského pasteveckého psa.) 
Jako svébytná, od karpatina jednoznaãnû
odli‰ná forma byl mioritik popsán ve vû-
decké práci z roku 1934, vydané rumun-
sk˘m Národním institutem pro zoologii
roku 1935. Bûhem následující doby se
pfiedci dne‰ního rumunského ovãáckého
psa stali velmi oblíbení v celé zemi pro
svoji sílu, uãenlivost a razanci, s níÏ se
pou‰tûjí do jakékoli ãinnosti. Úspû‰nû se
‰ífiili ve své vlasti a to nejen jako ovãáãtí
psi, ale ãastûji a ãastûji jako psi spoleãen-
‰tí. První standard plemene byl pfiijat
Rumunskou kynologickou asociací (Aso-
ciatia Chinologica Romana, AChR) v ro-
ce 1981, ale snahy o zavedení organizova-

ného chovu a cílevûdomou ãistokrevnou
plemenitbu v patfiiãném rozsahu nalezly
náleÏitou odezvu u rumunského minis-
terstva zemûdûlství aÏ po roce 1990.
V roce 2002 pÛvodní standard zrevidova-
la a pfiepracovala technická komise
AChR, aby mohl b˘t pfiedloÏen ke schvá-
lení FCI. Mezinárodní kynologická fede-
race (FCI) plemeno uznala prozatímnû
v roce 2005 a zafiadila je do skupiny 1
(ovãáãtí a honáãtí psi s v˘jimkou ‰v˘car-
sk˘ch sala‰nick˘ch psÛ), sekce 1 (ovãáãtí
psi). NáleÏí mu standard ãíslo 349.

Povaha
Mioritik je klidn˘, pracovit˘, velmi vytrva-
l˘ pes, vynikající ovãák, velice odváÏn˘,
ochotn˘ - podle platného standardu -
postavit se vÏdy vlkovi, medvûdovi nebo
rysovi. Je velmi ostraÏit˘ v pfiítomnosti

neznám˘ch lidí, dûti má v‰ak  rád. Stan-
dardem deklarovaná ostrost vÛãi pfiípad-
n˘m predátorÛm a neznám˘m osobám
svûdãí o tom, Ïe podobnû jako v Ïilách
jeho blízk˘ch v˘vojov˘ch pfiíbuzn˘ch,
pfiedev‰ím jihoruského ovãáka a maìar-
ského komondora, koluje urãit˘ podíl
krve pasteveck˘ch psÛ. Ke kfiíÏení tûchto
psÛ dogovitého pÛvodu, uÏívan˘ch ke
stráÏení dobytka pfied velk˘mi ‰elmami,
se psy ovãáck˘mi docházelo na mnoha
místech Asie a Evropy pomûrnû ãasto.
S pfiihlédnutím k povahovému i fyzické-
mu zaloÏení pfiedstavitelÛ tûchto dvou
rÛzn˘ch skupin psÛ pouÏívan˘ch pfii
pasení stád ovcí to není nikterak pfiekva-
pivé - past˘fii chtûli místo dvou psÛ, pas-
teveckého a ovãáka, jednoho „univerzál-
ního“ past˘fiského psa schopného jak
dobytek stráÏit, tedy velmi odváÏného
a silného, tak usmûrÀovat pfii hnaní a na
pastvû, tedy dobfie ovladatelného a rych-
lého. U velk˘ch stád, kdy ovce z celé ves-
nice hnali obecní past˘fii zjara na horské
pastviny a pfied zimou zase zpût do níÏi-
ny, v nichÏ mohlo b˘t sto i více kusÛ zví-
fiat, byli nezbytní jak psi pasteveãtí, tak
ovãáãtí. MajitelÛm men‰ích stád, ktefií si
ovce pásli sami, se v‰ak nechtûlo Ïivit dva
psy a pouÏívali ãasto zámûrnû vytvofiené
kfiíÏence. Proto je tfieba kromû v˘‰e uve-
den˘ch vlastností poãítat u rumunského
ovãáka také s nemalou dávkou pfiirozené
ostrosti a zohlednit ji pfii v˘chovû jiÏ
v nejútlej‰ím mládí, podobnû jako napfií-
klad u komondora. Potfiebuje dostatek
pohybu a je velmi ostraÏit˘m, naprosto
neúplatn˘m hlídaãem.

Popis
Rumunsk˘ ovãák je pomûrnû statn˘, 
nikdy v‰ak hrub˘ pes. Poãíná si velmi
energicky a okázale. Má dlouhé bohaté
osrstûní na celém tûle vãetnû hlavy (obli-
ãeje) a koncov˘ch partií konãetin. Psi jsou
zfietelnû vût‰í a silnûj‰í neÏ feny. Pro cel-
kov˘ zjev je dÛleÏit˘ vzájemn˘ pomûr dél-
ky tûla a kohoutkové v˘‰ky, kter˘ má b˘t
11 : 10, hloubka hrudníku, která má pfied-
stavovat zhruba polovinu kohoutkové
v˘‰ky, a délka ãenichové partie, která je
ponûkud men‰í neÏ délka mozkovny. Ko-
houtková v˘‰ka psÛ má ãinit minimálnû
70 cm, za ideální se v‰ak pokládá 75 cm,
u fen má ãinit nejménû 65 cm, za ideální
se v‰ak povaÏuje 70 cm. Tûlesná hmot-
nost musí odpovídat celkové velikosti.
Hlava má pomûrnû ‰irokou, lehce klenu-
tou mozkovnu. Pfii pohledu ze strany je
horní linie mozkovny v pomyslném pro-
dlouÏení témûfi rovnobûÏná s linií nosní-
ho hfibetu. Pfii pohledu zepfiedu je horní
linie mozkovny mírnû klenutá. Jafimové
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Rumunsk˘ ovãák 
je pomûrnû statn˘,

nikoliv v‰ak hrub˘ pes

V˘raz má b˘t klidn˘ a inteligentní

SP 10/07 60-62 Uznaná1  11.9.2007 21:52  Stránka 61



oblouky vystupují jen lehce, t˘lní hrbol je
velmi dobfie patrn˘. âelní sklon (stop)
nemá b˘t pfiíli‰ srázn˘. âenichová partie
je o nûco krat‰í neÏ mozkovna a musí b˘t
dobfie vyvinutá. Smûrem k nosu se zfie-
telnû zuÏuje, nikdy v‰ak nesmí b˘t za‰pi-
ãatûlá. Nos je ‰irok˘, patfiiãnû velk˘ a ãer-
nû zbarven˘. Pysky mají b˘t silné, plnû
(sytû a bez pfieru‰ení) pigmentované, tûs-
nû pfiiléhající k zubÛm a ãelistem. âelisti
jsou silné, chrup je úpln˘, skus se poÏa-
duje nÛÏkov˘, zuby mají b˘t silné, zdravé,
bílé, pevnû zasazené v ãelistech. Líce
nemají vystupovat. Oãi musejí mít pat-
fiiãnou velikost, nesmûjí b˘t ani pfiíli‰
malé, ani pfiíli‰ velké, mají b˘t ‰ikmé
(vnitfiní oãní koutky jsou níÏe neÏ vnûj-
‰í), barvy ofií‰kovû hnûdé, tmavû hnûdé
nebo ponûkud svûtlej‰í, nikdy v‰ak Ïluté.
Okraje oãních víãek jsou sytû pigmento-
vané. V˘raz oãí je klidn˘, inteligentní.
U‰ní boltce musejí b˘t pomûrnû vysoko
nasazené, tvaru písmene „V“, na vrchol-
cích ponûkud zaoblené, dlouhé 10 aÏ 15
cm, zavû‰ené, tûsnû pfiiléhající k lícím.
Kupírování je zakázáno.
Krk je patfiiãnû dlouh˘, ‰irok˘ a siln˘,
bez laloku. Trup má b˘t správnû utváfie-
n˘, s rovnou a pevnou horní linií tûla.
Kohoutek je pfiimûfienû zfieteln˘, hfibet
má b˘t vodorovn˘, siln˘, svalnat˘. Bedra
by mûla b˘t stfiednû dlouhá, ‰iroká
a dobfie osvalená. Záì je svalnatá a mír-
nû se svaÏuje ke kofieni ocasu. Hrudník
nemá b˘t pfiíli‰ dlouh˘, ale je ‰irok˘
a hlubok˘ tak, Ïe dosahuje asi poloviny
kohoutkové v˘‰ky. Îebra jsou pfiimûfienû
klenutá. Dolní linie tûla se smûrem
k zádi mírnû zvedá, nesmí v‰ak b˘t tak
vtaÏená, jako u vipeta. Ocas je vysoko

nasazen˘. Je nesen dolÛ zavû‰en˘ a ‰piã-
kou dosahuje pod hlezna. V pohybu
a pfii vzru‰ení je nesen v˘‰e, lehce oblou-
kovitû prohnut˘, nûkdy i nad horní linií
tûla, nikdy v‰ak nesmí b˘t zatoãen˘ nad
zádí. Kupírování je zakázáno.
Hrudní konãetiny jsou jak pfii pohledu
zepfiedu, tak ze strany rovné. Lopatky
mají pfiimûfienou délku, jsou ‰ikmo ulo-
Ïené, velmi dobfie osvalené a svalstvem
pevnû pfiipojené k trupu. Úhel, kter˘ sví-
rá v ramenním kloubu podélná osa
lopatky s osou ramenní (paÏní) kosti,
ãiní asi 100 aÏ 105°. Ramenní kosti mají
odpovídající délku a jsou silnû osvalené.
Lokty pfiiléhají k hrudníku, nesmûjí b˘t
ani vyboãené, ani vboãené. Pfiedloktí jsou
náleÏitû dlouhá, silná, svalnatá. Zápûstí

musejí b˘t pevná, záprstí pfii pohledu
zboku lehce ze‰ikmená. Tlapky jsou ovál-
ného tvaru, uzavfiené, pevné, s klenut˘-
mi, tûsnû sevfien˘mi prsty a popelavû
‰ed˘mi drápy.
Pánevní konãetiny mají b˘t velmi silné,
svalnaté, pfii pohledu zezadu rovné
a rovnobûÏné, pfii pohledu ze strany jen
mírnû zaúhlené. Stehna jsou dlouhá,
‰iroká, silnû osvalená. Úhel v kolenním
kloubu ãiní asi 100 aÏ 105°. Bérce muse-
jí b˘t dostateãnû dlouhé, svalnaté, sil-
n˘ch kostí. Hlezna nemají b˘t ani pfiíli‰
vysoko, ani pfiíli‰ nízko nad podkladem,
jsou silná, správnû zaúhlená a nejsou ani
vyboãená, ani vboãená. Nárty nesmûjí
b˘t moc dlouhé, musejí b˘t silné a pfii
pohledu ze strany v normálním postoji
témûfi kolmé k podkladu. Pfiítomnost
paspárkÛ nemá b˘t penalizována. Tlapky
pánevních konãetin jsou ponûkud del‰í
neÏ tlapky hrudních konãetin. DÛraz je
kladen na harmonick˘, naprosto voln˘,
dokonale koordinovan˘ vydatn˘ pohyb.
UpfiednostÀovan˘m zpÛsobem pohybu
je klus. Cval je plynul˘, pravideln˘.
KÛÏe je silná, tûsnû pfiiléhající ke svalovi-
nû a podkoÏí, plnû pigmentovaná.
Osrstûní je bohaté na celém tûle (vãetnû
hlavy), hrubé textury, rovné, o minimální
délce kolem 10 cm. Podsada je hustûj‰í
neÏ krycí srst, mûkká, svûtle zbarvená. Na
konãetinách je srst o nûco krat‰í, na oca-
su je obzvlá‰È bohatá. Zbarvení je straka-
té nebo jednotné. U strakatého je základ-
ní barva bílá a dobfie ohraniãené skvrny
jsou ãerné nebo ‰edé. Jednotné zbarvení
mÛÏe b˘t bílé nebo ‰edé.
K vadám se poãítá nadmûrná tûlesná
hmotnost, celková slabost, zakroucen˘
nebo krouÏkující ocas, chybûní zubÛ
s v˘jimkou prvních premolárÛ, vyboãené
a vboãené lokty, tûÏkopádn˘ pohyb. Za
tûÏké vady se povaÏuje nedostateãnû vyjá-
dfien˘ sexuální dimorfismus (pohlavní
dvojtvárnost ãili druhotné pohlavní zna-
ky, tj. nemá-li jedinec v˘raz odpovídající
jeho pohlaví), atypick˘ v˘raz, okrouhlé,
vystupující oãi, velmi svûtlé (tzv. sklenû-
né) oãi, vztyãené u‰ní boltce, pfiíli‰ krátká
(krat‰í neÏ 8 cm) nebo kadefiavá srst
a jakékoli osrstûní jiné struktury neÏ pfii-
pou‰tí standard, vyklenutá nebo prone‰e-
ná horní linie tûla, otevfiené, vyboãené
nebo vboãené tlapky, pfiíli‰ strmé úhlení
pánevních konãetin. Mezi vyluãující vady
patfií pfiíli‰ná agresivita a bázlivost, aty-
piãnost, absence jednoho fiezáku nebo
jednoho ‰piãáku, pfiedkus a podkus dolní
ãelisti, albinismus, vrozenû chybûjící
nebo zkrácen˘ ocas, kupírovan˘ ocas,
kohoutková v˘‰ka u psÛ men‰í neÏ 68 cm
a u fen men‰í neÏ 63 cm. Ivan Stuchl˘
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Pomûr 
délky tûla
a kohoutkové
v˘‰ky má 
b˘t 11 : 10

Hrudní konãetiny jsou rovné
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