
kalnaté pfiíkré stránû na Lofotsk˘ch
ostrovech pÛsobí na první pohled
nehostinnû a bez Ïivota. Ale není

tomu tak. Ve sv˘ch útrobách hory skr˘vají
nesãetné chodbiãky a dutinky obsazené
jedním z nejpodivnûj‰ích ptákÛ,
papuchalkem (Fratercula arctica), místními
obyvateli naz˘van˘m lunda.
Má pr˘ chutné maso, které zdej‰í lidé
dokázali pfiipravit na mnoho rÛzn˘ch
zpÛsobÛ. Samozfiejmû za pfiedpokladu,
Ïe se jim podafiilo papuchalka chytit.
A právû v tom jim byli jedineãn˘mi
pomocníky psi, které dnes známe pod
oznaãením norsk˘ lundehund.

Obyãejn˘ jen zdánlivû
Lundehundi vypadají na první pohled
docela obyãejnû: b˘vají jen o pár
centimetrÛ vût‰í neÏ domácí koãky,
vyhlíÏejí relativnû kfiehce a se sv˘mi
‰piãat˘mi ou‰ky a ocáskem zatoãen˘m

pfies hfibet nezapfiou své pfiíbuzenství se
‰picovit˘mi psy. Na první pohled by stûÏí

nûkoho napadlo, jak podivuhodní tvorové
to jsou a v kolika ohledech se li‰í od v‰ech
ostatních po zemi pobíhajících psÛ. Je
tomu v‰ak skuteãnû tak. U lundehunda se
vyvinulo mnoho nevídan˘ch anomálií,
které bezprostfiednû souvisí s jeho
existencí a uplatnûním v nehostinn˘ch
konãinách jeho domoviny.
V prostfiedí, kde i lidé mûli co dûlat,
aby dokázali uhájit holé Ïivoty, mohl
pfieÏít jen pes, kter˘ nejenomÏe pro nû
neznamenal Ïádnou pfiítûÏ, ale naopak byl
schopen jim b˘t v jejich boji
nápomocen. A to lundehund byl.
Zatímco muÏi z Måstadu (ale i dal‰ích
z ostrovních rybáfisk˘ch vesnic na
ostrovech Vaeroy a Rost) se pravidelnû
vydávali na mofie, aby v rozboufien˘ch
pobfieÏních vodách pokou‰eli své rybáfiské
‰tûstí, a do sítí chytali také mofiské ptáky,
Ïeny a dûti zÛstávaly doma a kromû
domácích prací se snaÏili k uÏivení rodin

Nezvykle utváfiená tlapa
s ‰esti funkãními prsty
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Domky v norské rybáfiské vesniãce Måstad se krãí namaãkány jeden na druh˘ jen mal˘ kousek
od mofie, sevfieny masivem nehostinn˘ch, pfiíkr˘ch okolních hor. Dnes uÏ jsou prázdné. Na
nejjiÏnûj‰ím v˘bûÏku Lofotského souostroví, na ostrovû Vaerøy, nebyl Ïivot nikdy dvakrát snadn .̆
Rybolov, kvÛli nûmuÏ byly podobné osady zakládány, ãasto nestaãil ani na pokrytí holého Ïivobytí.
Tamní obyvatelé si tedy museli poradit jinak. Vydatnû jim v tom pomáhali jejich zvlá‰tní psi.

Pes jako žádný jiný
– norský lundehund

S

Lundehundi
se nejlépe
cítí v pfiírodû
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pfiispût jinak. Neuniklo jim, Ïe nehostinné
skály nad nimi pfiedstavují svého druhu
velkou zásobárnou ãi chcete-li spiÏírnu,
kde lze v kaÏdé roãní dobû nalézt nûco
k snûdku. Jen se tam dostat...
Vítané obohacení chudého jídelníãku
pfiedstavovala uÏ vajíãka velk˘ch mofisk˘ch
rackÛ, za vybranou pochoutku pak bylo
povaÏováno maso „mofisk˘ch papou‰kÛ“ -
– podivuhodn˘ch ptákÛ papuchalkÛ.
Zvlá‰tû star‰í dûti ‰plhaly se psy nahoru
do skal a posílaly je do hlubok˘ch, úzk˘ch
zemních nor, aby jim odtamtud pfiiná‰eli
nejen vítané, ale v ãasech hor‰ího rybolovu
i nezbytné obohacení jídelníãku - tuãné
papuchalky. Lehko se to napí‰e, hÛfie
provede. Normální pes by takov˘ úkol
zvládl stûÏí. UÏ jen vy‰plhat se nahoru po
témûfi nepfiístupn˘ch, pfiíkr˘ch, ostr˘ch
skalách by zvládl málokter˘. A coÏ teprve
vsoukat se hluboko do úzké nory, zde lapit
ptáka, otoãit se s ním na minimálním
prostoru a bez úhony ho vynést ven!
Aby tohle v‰echno mohli dokázat,

vyvinulo se u místních psÛ mnoho
nezvykl˘ch tûlesn˘ch znakÛ. A ty zÛstaly
pozoruhodn˘mi charakteristikami
plemene i dnes, kdy uÏ Ïádn˘ lundehund
vzácné papuchalky nechytá.

Pes pln˘ vychytávek
Norsk˘ lundehund je jediné psí plemeno
na svûtû, které dokáÏe regulérnû rozpaÏit

podobnû jako ãlovûk. UmoÏÀuje mu to
mimofiádnû pohybliv˘, ãásteãnû uvolnûn˘
ramenní kloub. Ten zpÛsobuje, Ïe pes
pfii pohybu jakoby „pádluje“, hrudní
konãetiny se pohybují rotaãním zpÛsobem
smûrem ven a umoÏÀují mu tak lépe
udrÏovat stabilitu i v neschÛdném terénu.
Ke skále se správn˘ lundehund pr˘
dokázal pfiiplácnout tak, Ïe vypadal
skoro jako Ïába.
Dal‰í charakteristikou lundehunda je ‰est
prstÛ na kaÏdé tlapce, a jedná se
o plnohodnotné prsty s kostním
podkladem na hrudních konãetinách. Pát˘
prst zde má tfii ãlánky a ‰est˘ dva ãlánky,
tlapka hrudních konãetin musí mít celkem
osm pol‰táfikÛ. Pût z ‰esti prstÛ hrudních
konãetin se musí dot˘kat zemû. Pánevní
konãetiny spoãívají na ãtyfiech prstech
a na kaÏdé tlapce je sedm pol‰táfikÛ,
z nichÏ nejvût‰í je ten prostfiední, spojen˘
s pol‰táfiky dvou vnitfiních prstÛ. I toto
opatfiení pomáhalo udrÏovat stabilitu na
kluzk˘ch, strm˘ch skalách nad mofiem.
Neobvyklá je i ohebnost lundehundova
krku. DokáÏe ho zaklonit tak, Ïe mu témûfi

leÏí na zádech a u‰i se dot˘kají zad.
Pfiirozenû i v tomto pfiípadû se jednalo
o „vychytávku“, jeÏ psu mûla umoÏnit
obracet se a toãit i v úzk˘ch zemních
chodbách.
A dal‰í funkãní uzpÛsobení lundehunda
zní uÏ skoro jako báchorka. DokáÏe totiÏ
podle sv˘ch potfieb a momentálních
okolností dokonce zãásti uzavírat u‰i,
aby mu do nich nepadala hlína
a neãistoty nebo aby se mu u‰i pfii
potápûní neplnily vodou. Majitelé

tvrdí, Ïe také dovede zavfiít u‰i, kdyÏ
„nechce sly‰et“ nepohodln˘ pfiíkaz.
Ptáte se, jak lundehund ke v‰em sv˘m
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Historick˘ snímek lundehundÛ z 30. let

Stavbou tûla je
lundehund
„obyãejn˘ pes“

V Norsku

Plemeno je zvûdavé a stále
projevuje zájem o v‰e, co se dûje
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podivuhodn˘m uzpÛsobením pfii‰el?
Pfiesnû se to asi uÏ nikdy nedozvíme.
Pravovûrní chovatelé vûfií, Ïe v‰e je
v˘sledkem evoluce a pfiirozeného v˘bûru,
nikoliv lidského pÛsobení. Ale nám se zdá
pravdûpodobnûj‰í, Ïe i lidé mûli na
formování lundehundÛ svÛj podíl.
Pfiinejmen‰ím k dal‰ímu chovu jistû
vybírali pfiedev‰ím psy, ktefií se pracovnû
osvûdãili, a to byli jistû vesmûs takoví, ktefií
mûli zmiÀované znaky vyvinuté nejlépe...

Souboj s osudem
I kdyÏ bylo ‰Èavnaté maso papuchalkÛ
cítit rybinou, skromn˘mi obyvateli
ostrovÛ bylo povaÏováno za mimofiádnou
lahÛdku, takÏe je lovili jen pro svou vlastní
potfiebu. Prodat byli ochotni maximálnû
jemné papuchalãí pefií.
V dÛsledku mnoha rÛzn˘ch nepfiízniv˘ch
vlivÛ (mj. i lovu do sítí) se v‰ak

papuchalkové postupnû stávali
ohroÏen˘m druhem, nesmûli uÏ b˘t
masivnû loveni a navíc se pomalu do
Måstadu a dal‰ích odlehl˘ch míst
dostávala civilizace a mûnil se zpÛsob
obÏivy obyvatel. Nejprve zaãali jezdit za
prací otcové rodin a nakonec se
z nehostinn˘ch konãin odstûhovali

v‰ichni. V roce 1974 opustili Måstad
poslední obyvatelé a osada zÛstala
opu‰tûná. UÏ dávno pfiedtím v‰ak mûli na
kahánku i zdej‰í legendární psi.
Na pfielomu 19. a 20. století chov
lundehundÛ v Norsku citelnû
poznamenala novû zavedená daÀ ze psÛ
ãinící osm norsk˘ch korun, coÏ pro chudé
rybáfie pfiedstavovalo znaãn˘ obnos. Rybáfii
na Måstadu se v‰ak novému nafiízení
nepoddali a podafiilo se jim dosáhnout
v˘jimky s tím, Ïe psi jsou u nich
nezbytnou podmínkou pfieÏití.
„Måstadhunde“ z Valrøy byli tedy nakonec
od zpoplatnûní osvobozeni, a proto se
pouze tam udrÏeli pro budoucnost.
UÏ v‰ak na nû ãekala dal‰í pohroma
v podobû psinky, která lundehundy
poznamenala hned dvakrát: za druhé
svûtové války (1944) a poãátkem
‰edesát˘ch let. Na‰tûstí se v‰ak na‰la
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Trochu jiní psi
Jsme rádi, Ïe lundehundi jsou uÏ nûkolik let
chováni ivna‰í republice. Je to pfiedev‰ím
zásluhou MVDr.Renaty Kosinové, která knám
toto pozoruhodné plemeno jako první
dovezla. Atak jsme jí poloÏili pár otázek...

Lundehund je po mnoha stránkách neobvyklé
a jedineãné plemeno. Co bylo pro vás tím
hlavním dÛvodem, Ïe jste se pro nû rozhodla?
M˘mi favority byli vÏdy velcí molossové, ale tak
nûjak se mi zachtûlo nûãeho men‰ího na
mazlení, co by bylo zároveÀ také neobvyklé
a zajímavé. PÛvodnû jsem se rozhodovala mezi
mal˘m portugalsk˘m podengem, katalánsk˘m
ovãákem, australsk˘m teriérem, miniaturním
australsk˘m ovãákem, lundehundem
a plemenem alaskan klee kai. Po zváÏení v‰ech
pro a proti to vyhrál lundehund. Poprvé jsem se
s ním osobnû seznámila asi pfied deseti lety na
v˘stavû psÛ v Seattlu (USA). Vystavovala jsem
tenkrát svoji fenku cane corso v rámci v˘stavy
ARBY a soubûÏnou v˘stavu tam mûl americk˘
klub chovatelÛ lundehundÛ.
Lundehundi mi tehdy pfii‰li zajímaví a zvlá‰tní
a taky hroznû roztomilí, ale nedovedla jsem si
pfiedstavit mít psa váÏícího ménû neÏ 40 kg
a s postaven˘ma u‰ima. Znovu jsem si na
lundehundy vzpomnûla pfied ‰esti lety...

Bylo tûÏké lundehunda sehnat?
Nebyla to zase tak úplnû jednoduchá
záleÏitost. KdyÏ jsem se rozhodla, Ïe to musí
b˘t právû lundehund, zaãala jsem posílat
spousty e-mailÛ, hlavnû do Skandinávie. Ne
v‰ichni mi v‰ak odpovûdûli, a kdyÏ ano, tak
zrovna nemûli ‰tûÀata. Mûla jsem zájem
i o dospûlou fenu, ale to se zdálo je‰tû tûÏ‰í. Na
Internetu jsem na‰la kontakt na chovatelku
a ãlenku finského klubu lundehundÛ, u které
jsem si objednala katalog lundehundÛ a jejich
chovatelÛ. Katalog obsahuje v‰echny
registrované lundehundy chované ve Finsku od
roku 1974, je v nûm seznam rodokmenÛ, fotek,
odchovÛ a v˘sledkÛ v˘stav. Tam jsem se
zamilovala do jedné úÏasné feny a snaÏila se
najít její potomky, ale ono sehnat lundehunda
není záleÏitost na nûkolik dní. Vût‰inou se
‰tûÀata zadávají dlouho dopfiedu, chovatelé
mívají seznamy ãekatelÛ, a kdyÏ si k tomu je‰tû
ãlovûk vymyslí, Ïe chce zrovna ‰tûnû po
urãit˘ch rodiãích, tak to mÛÏe trvat pûknû
dlouho. Napfiíklad na fenku z na‰eho prvního

vrhu ãekala její nynûj‰í majitelka skoro dva
roky. Ve Skandinávii se mi nepodafiilo sehnat
Ïádného lundehunda, kter˘ by byl k mání
bûhem nûjaké rozumné doby. Pak jsem se
dostala k chovatelÛm v USA. Tam jsem
komunikovala s jednou z nejznámûj‰ích
chovatelek a zároveÀ jednou ze zakladatelÛ
chovu lundehundÛ v Americe. Ona sama v té
dobû ‰tûÀata nemûla, ale pomohla mi sehnat
na‰i první fenku, kterou jsme pfiivezli v roce
2003. Nebylo to sice úplnû malé ‰tûÀátko, ale
to mi vÛbec nevadilo. Feneãce bylo nûco pfies
ãtyfii mûsíce a její pÛvodní majitel ji vrátil
chovateli. KdyÏ mi ji manÏel z USA pfiivezl, byla
jsem úplnû nad‰ená. Hned na leti‰ti jsem se na
ni vrhla a vzala ji do náruãe a manÏelovi, kter˘
se vracel po roce pobytu v cizinû, jsem
vûnovala ménû pozornosti neÏ tomu malému
zrzavému li‰ãeti. Zaãátky nebyly vÛbec
jednoduché, feneãka byla v hrozném
psychickém stavu, chudinka se strachy
poãurávala, i kdyÏ jsem jí ‰la dát jen misku
s jídlem. Kdoví, co s ní ten pÛvodní majitel
provádûl a proã ji vlastnû vrátil! Trvalo to skoro
rok, neÏ jsme ji dali jakÏtakÏ do pofiádku, ale
stejnû je obãas ustra‰ená a pofiád jakoby ve
stresu. Ale jinak je úplnû úÏasná, rozumná,
poslu‰ná a velice vnímavá.

Lundehund je vybaven nûkolika anatomick˘mi
zvlá‰tnostmi, onichÏ se zmiÀujeme vãlánku.
Li‰í se od ostatních bûÏn˘ch plemen i jinak?
Lundehund je úplnû jin˘ pes neÏ vût‰ina
ostatních. Povahou by se dal pfiirovnat tfieba ke
koãce, hlavnû svou mazlivostí, hravostí
a zpÛsoby pohybu. Je silnû emotivní, v‰echno
dost proÏívá - pfii hlazení napfiíklad pfiivírá oãi,
tváfií se, Ïe je bez sebe blahem, a jakoby vrní
nebo vydává takové zvlá‰tní zvuky. Je to
plemeno dosti inteligentní a jeho v˘chova je
vcelku jednoduchá, pokud si uvûdomíme, Ïe je
to pes citliv˘ a emotivní. Je na svém majiteli
silnû závisl˘ a udûlá skoro v‰e, co po nûm
páníãek chce. Ale musí se na nûj vlídnû,
trpûlivû a hlavnû: kdyÏ nûco lundehunda uãíme,
musí to chtít pfiedev‰ím on, a pak není problém
ho nauãit skoro cokoliv. JelikoÏ patfií do 5.
skupiny a to jsou také plemena pfiírodní
a primitivní, musíme poãítat s urãitou tvrdo-
hlavostí a umínûností. Kdybychom chtûli
lundehunda do nûãeho urputnû nutit a on
zrovna nebude mít náladu, moc s ním nesve-

deme. Nûjak˘ kfiik, bití nebo jiné tresty
a vynucování si dané vûci za kaÏdou cenu
v lundehundovi jen vytvofií negativní
zku‰enost, kterou nemusí uÏ nikdy zapome-
nout, a pak se nám to mÛÏe vymstít ve chvíli,
kdy to budeme nejménû ãekat. KdyÏ v‰ak
s lundehundem komunikujeme a bereme ho
jako partnera, najdeme v nûm veselého,
poslu‰ného a oddaného kamaráda. Osobnû
mám ráda psy inteligentní, ktefií pouÏívají
hlavu a jsou sami schopni zhodnotit danou
situaci. Myslím, Ïe lundehund k nim zrovna
patfií. Je schopn˘ se rozhodovat sám a ne jen
slepû vykonávat, co mu fiekneme. Uãí se rychle
a má sloní pamûÈ (coÏ mÛÏe b˘t nûkdy i na
‰kodu, kdyÏ jde tfieba o ‰patnou zku‰enost
nebo nûco nepfiíjemného), kdyÏ se nûco nauãí,
uÏ to nemusí stále dokola opakovat. Oproti
ostatním psÛm je citlivûj‰í na zacházení, nûkdy
bych fiekla, Ïe je i trochu psychicky labilní
a snadnûji podléhá depresi. Ale kdyÏ jsme na
nûj hodní a umíme s ním zacházet, ani to
nepoznáme. Stres v‰eobecnû hraje v Ïivotû
lundehundÛ velmi dÛleÏitou roli.

Lundehund byl pÛvodnû lovecké
plemeno, ikdyÏ sv˘raznou specializací.
Jak je to unûj s loveck˘m pudem?
Lze ho tfieba v lese pou‰tût na volno?
Lovecké pudy v nich stále jsou, ale zamûfiují se
spí‰e na chytání my‰í, hodnû je zajímají ptáci.
Jako vût‰ina psÛ se rozebûhnou, kdyÏ pfiímo
pfied nimi vystartuje srna nebo zajíc, ale je to
spí‰e jen instinktivní reakce na pohyb a hned
se zase vracejí zpátky. Rozhodnû nepatfií ke
psÛm, ktefií chytnou stopu, letí po ní jak zbûsilí
a nevidí, nesly‰í nic kolem. S chozením na
volno nejsou Ïádné problémy, oni si pána
hlídají a stále se pohybují jen v urãité
vzdálenosti od nûho, aby se jim náhodou
neztratil, a ãas od ãasu pfiibûhnou a ‰Èouchnou
vás do l˘tka, abyste vûdûli, Ïe jsou stále tady.

Kde své lundehundy máte: vbytû,
nebo venku? Aco jim podle va‰eho
názoru nejvíce svûdãí?
Moji lundehundi jsou v‰ude tam, kde jsem já.
KdyÏ jsem bydlela v bytû, byli tam se mnou bez
problémÛ. Teì jsme v rodinném domku se
zahradou, a pokud poãasí dovolí, tak si chodí
podle libosti dovnitfi a ven. Na zahradû si rádi
hrají, v létû se sluní a dost dobfie hlídají, i kdyÏ

Byl stvofien k lezení po skalách
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prozíravá chovatelka paní Eleanora
Christieová, která se udrÏení lundehundÛ
vûnovala uÏ od 30. let 20. století.
Pfiedev‰ím díky jejímu druhému
nezávislému chovu se podafiilo
lundehundy zachránit. Velk˘ podíl na tom
mûl pozdûji také lékafi Carl Friemann.
V roce 1962 na celém svûtû zfiejmû
existovalo pouh˘ch ‰est ãistokrevn˘ch
exempláfiÛ lundehunda, ale Norové se
svého plemene nehodlali vzdát bez boje.
ZaloÏili Norsk Lundehund Klub, kter˘ mûl
od té doby bedlivû dohlíÏet na ochranu
národního plemene, jeÏ je nûkdy v Norsku
ponûkud nadnesenû oznaãováno jako
„evoluãní poklad“.

Jako Fénix
Je jasné, Ïe plemeno, které dokázalo
pfiestát tak pohnuté osudy, musí b˘t
nadáno mimofiádnou Ïivotaschopností

a vitalitou. Jako bájnému Fénixovi se mu
dafiilo znovu a znovu vstávat z popela
v situacích, které uÏ vypadaly beznadûjnû.
Stavy se podafiilo obnovit, takÏe dnes uÏ

norsk˘ lundehund není bezprostfiednû
ohroÏen vyhynutím. Stále v‰ak patfií
celosvûtovû k velmi vzácn˘m plemenÛm.
Odhaduje se, Ïe na celém svûtû jich Ïije
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jen ‰tûkotem, protoÏe si nedovedu pfiedstavit,
Ïe by nûkomu mohli ublíÏit. AÈ je pes (jakékoliv
plemeno) v bytû, nebo v domku se zahradou,
mûl by chodit na procházky. Já chodím dvakrát
dennû na minimálnû hodinové procházky za
kaÏdého poãasí. Potfiebují se vyvenãit,
probûhnout a hlavnû pfieãíst v‰echny „smsky“
od ostatních psÛ, zkontrolovat zajeãí a baÏantí
populaci atd. Jen zahrada je za chvíli nudí.
Urãitû bych lundehundy nedoporuãovala
k celodennímu a celoroãnímu pobytu venku.
I kdyÏ pocházejí ze severu, v zimû by jim tam
asi bylo zima – jsou pfiece jenom dost malí.
Ale hlavní dÛvod je, Ïe opravdu potfiebují
spoleãnost ãlovûka, chtûjí mu b˘t neustále
nablízku. Jsou to takoví malí asistenti,
ktefií nesmûjí u niãeho chybût.

Jste veterinární lékafika, atak jste jistû
schopna posoudit, jak je na tom plemeno
zdravotnû. Pfii úzké chovné základnû, která se
zachovala po epidemii psinky v 60. letech,
údajnû zbylo jen ‰est zvífiat. Nepoznamenala
plemeno pfiíbuzenská plemenitba?
Zdravotní stav lundehundÛ je pomûrnû dobr .̆
Myslím, Ïe právû ta úzká pfiíbuzenská
plemenitba u nich vytvofiila pomûrnû velkou
uniformitu vzhledu. V‰ichni lundehundi jsou si
opravdu velmi podobní. Za hlavní plemennou
predispozici je u nich povaÏován tzv.
lundehundí syndrom, coÏ je soubor
zdravotních problémÛ t˘kajících se hlavnû
trávicího traktu. Nejedná se o pouhou
instinální lymphangiectasii, ale o cel˘ soubor
symptomÛ. V zásadû jde o únik proteinu a s tím
souvisejících komplikací. Vût‰inou se toto
onemocnûní projevuje trávicími potíÏemi –
– zvracením, prÛjmy, hubnutím, zhor‰enou
srstí, vodnatûním bfiicha, otoky, a pokud se
vãas nezaãne s terapií, b˘vá prognóza
nejistá. Pokud v‰ak pejska s tímto problémem
drÏíme na speciální dietû, po poãáteãní
medikamentózní terapii se ve vût‰inû pfiípadÛ
jeho stav stabilizuje a zvífie mÛÏe v pohodû
proÏít dlouh˘ Ïivot. Majitelé lundehundÛ ãasto
povaÏují jak˘koliv problém projevující se
prÛjmem nebo zvracením za „lundehundí
syndrom“, a pfiitom se mÛÏe jednat pouze
o prost˘ zánût stfiev. Jinak co se t˘ãe trávení
lundehundÛ, spí‰ bych fiekla, Ïe mají „plechové
Ïaludky". Jsou to vesmûs hrozná ãuÀata
a snûdí v‰echno, co kde najdou, mezi oblíbené

pochoutky patfií napfiíklad vyschlé ÏíÏaly a Ïáby
a dal‰í podobné delikatesy a jejich Ïaludek to
zvládne. Jinak jsou také zdatn˘mi sbûraãi
v‰emoÏn˘ch plodÛ, které si sami natrhají. Mezi
nejoblíbenûj‰í patfií ‰ípky, borÛvky, maliny
i rybíz.
Jiná onemocnûní jsou vzácná. Lundehundi
napfiíklad netrpí luxací pately jako jiná malá
plemena, ani oãní vady se u nich nevyskytují
pfiíli‰ ãasto. âastûj‰í snad je jen kryptorchismus
u psÛ a jako u vût‰iny mal˘ch plemen
samozfiejmû zubní kámen.

Kolik lundehundÛ unás momentálnû Ïije?
Kdo si podle va‰ich zku‰eností
lundehunda nejãastûji pofiizuje?
V souãasné dobû u nás Ïije osm lundehundÛ
(sedm pocházejících z mého chovu a jeden
nepfiíbuzn˘ pejsek pÛvodem z Nûmecka),
z ãehoÏ jeden pejsek odjíÏdí v létû za nov˘m
páníãkem do Norska, v létû by mûla pfiib˘t nová
fenka a moÏná i pejsek.
Lundehunda si vût‰inou pofiizují lidé, ktefií
cílenû chtûjí toto plemeno, ne jen tak nûjaké
‰tûnû. Je to plemeno velmi specifické

a rozhodnû ne pro kaÏdého. âlovûk se do nûj
musí prostû zamilovat a pak jiného psa nechce.
Odhadla bych, Ïe pfiibliÏnû polovina zájemcÛ
tak ãiní kvÛli povahám – alespoÀ v zahraniãí.
A lidé dost ãasto nezÛstanou u jednoho, jak se
to ostatnû stalo i mnû.

Co vám na plemeni pfii souÏití nejvíce
uãarovalo a jaké máte vsouvislosti
sním dal‰í plány?
Povaha, inteligence, vnímavost, je to v˘born˘
spoleãník, se kter˘m je zábava. A je svÛj.
A také mi vyhovuje, Ïe se jedná o pfiírodní
plemeno, které není nutné nijak naãesávat,
stfiíhat ani jinak upravovat. Prostû je to pes,
kter˘ kdyÏ spadne do rybníka a vyleze, bude
vypadat pofiád stejnû. Je velmi pfiizpÛsobiv˘
podmínkám – kdyÏ zrovna nemáte ãas na
nûjaké velké aktivity, tak bude klidnû leno‰it
a nezdemoluje vám byt z pfiebyteãné energie,
pokud jste turista, bude s vámi nad‰en˘
z kaÏdého v˘letu. Lundehundi rádi cestují.
A jsou to pohodáfii, ktefií velmi dobfie vycházejí
i s ostatními psy. Ale je tfieba poãítat s tím, Ïe
lundehundi jsou „trochu jiní“. Byla by hloupost
pofiizovat si je jen proto, Ïe chci za kaÏdou
cenu nûco vzácného.
Do budoucna bych chtûla pfiedstavit plemeno
co nejvíce lidem, aby mûli moÏnost se s tímto
zajímav˘m a vzácn˘m pejskem seznámit. Pfii
chovu je pro mû nejdÛleÏitûj‰í kvalita, snaÏím
se o co nejniÏ‰í pfiíbuzenskou plemenitbu –
– nepfiíbuznost minimálnû do ãtvrté generace.
Z toho dÛvodu v brzké dobû plánuji dovézt psa
z kanadsko-americké linie, nepfiíbuzného na
vût‰inu lundehundÛ v Evropû. MoÏná jsem moc
nároãná a vybíravá, ale jde mi hlavnû o kvalitu,
a tak pfiebírám a snaÏím se najít jedince
s nejlep‰ími pfiedpoklady. Zamûfiuji se na
dostateãnû vyvinuté v‰echny prsty, barvu,
velikost, skus, úhlení a celkov˘ vzhled
a v neposlední fiadû na povahy. Doufám, Ïe na
leto‰ním letním celosvûtovém setkání
lundehundÛ, které probûhne v Norsku pfiímo
na ostrovû, odkud pocházejí, se seznámím
s dal‰ími chovateli a získám mnoho uÏiteãn˘ch
informací. Na speciální v˘stavû pofiádané
v rámci tohoto setkání bude lundehundy
posuzovat jeden z nejzku‰enûj‰ích rozhodãích
norsk˘ch lundehundÛ, a tak vûfiím, Ïe i od nûj
získám mnoho uÏiteãn˘ch rad a hlavnû zjistím,
jak správnû lundehunda posuzovat.
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kolem 2000. Vût‰ina samozfiejmû v Norsku
(kolem 1100), dal‰í ve zbytku Skandinávie,
ale i jinde v Evropû a také v USA. Tam jich
má momentálnû b˘t pfiibliÏnû 350.

Není pfieÏitkem
Samozfiejmû vyvstává otázka, jaké dÛvody
mohou vést souãasné chovatele k tomu,
aby se pídili právû po vzácném
lundehundovi, tak v˘razném specialistovi,
Ïe dnes uÏ stûÏí mÛÏe najít pracovní
uplatnûní. Tím prvním je urãitû
jedineãnost tohoto starobylého plemene,
jeho svérázné anatomické vlastnosti, které
nemá Ïádn˘ jin˘ pes na svûtû. Ale
pofiizovat si psa jen jako „národní

památku“ ãi „relikt minulosti“ by bylo pro
vût‰inu lidí asi pfiece jen trochu málo.
Na‰tûstí lundehund má co nabídnout
i modernímu ãlovûku v bûÏném Ïivotû.
Je mal˘, skladn˘ a velmi ãistotn˘ - peãuje
o sebe po zpÛsobu koãek. To v‰echno jsou
vlastnosti, které velmi oceníte i pfii
tûsném souÏití ve mûstû.
Ti, kdoÏ mûli moÏnost ho poznat blíÏe,
fiíkají, Ïe je také pfiátelsk˘, pozorn˘,
temperamentní a hrav˘, neproblémov˘ ve
vztahu k dûtem i k jin˘m psÛm. K cizím
lidem se chová nev‰ímavû aÏ odmítavû.
Pfii tom v‰em zÛstává velmi pfiírodním
tvorem, samostatn˘m, neúnavn˘m,
odoln˘m a schopn˘m zabavit se sám. Je

rychl˘, bystr˘ a ‰ikovn˘, nesmí se v‰ak na
nûj ostfie ani tvrdû. Je velmi citliv˘
a jednou ztracená dÛvûra se u nûj znovu
získává jen velmi obtíÏnû. Lundehund má
blízko k tzv. primitivním plemenÛm, a tak
od nûj nelze oãekávat zázraky, co se t˘ãe
vzorové poslu‰nosti nebo vy‰‰ích stupÀÛ
v˘cviku. Milovníci a majitelé lundehundÛ
s oblibou fiíkají, Ïe tito psi jsou ãistotní
a pruÏní jako koãky, chytfií jako li‰ky
a pfiírodní jak vlci. KaÏd˘ si uÏ musí sám
zváÏit, zda mu právû takové vlastnosti
imponují, nebo se radûji spokojí se
zvífietem, které je pouze a jen psem.
Text L. Smrãková
Foto Martin Smrãek, archiv
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