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Australský ovčák
I ve svûtû psích plemen se módní vlny pﬁelévají, jedna stﬁídá druhou. Plemena kdysi
populární se ocitají na pokraji vyhynutí, na druhé stranû se objevují nová, o kter˘ch
pﬁed pár lety nemûl nikdo ani tu‰ení. K takov˘m patﬁí i AUSTRALSK¯ OVâÁK.

P

ﬁitom se nejedná o plemeno nové.
Ameriãtí farmáﬁi ho dobﬁe znají
a vyuÏívají. Ov‰em dlouho existovalo mimo oficiální evropské kynologické
struktury, systematicky chováno bylo jen
ve Spojen˘ch státech. V Evropû k jeho
uznání do‰lo teprve pﬁed devíti lety. Od
té doby je na vzestupu.

RAZANTNÍ NÁSTUP
V nûkter˘ch evropsk˘ch zemích se „aussie“ zaãíná ﬁadit k velmi populárním plemenÛm. Na leto‰ní evropské v˘stavû
v Tullnu se jich se‰lo témûﬁ osm desítek,
australsk˘ ovãák vyhrál ve finálov˘ch soutûÏích celou skupinu ovãáck˘ch psÛ a byl
hork˘m kandidátem na titul absolutního

Foto Martin Smrãek

Vítûz skupiny ovãáck˘ch a honáck˘ch
psÛ z leto‰ní evropské v˘stavy

Dvoumûsíãní ‰tûnû
australského ovãáka

Austral‰tí ovãáci
to s ovcemi umí

vítûze v˘stavy (i kdyÏ ten mu nakonec
unikl). Také stánky s kynologickou literaturou nabízely hned nûkolik publikací
o australsk˘ch ovãácích ve více svûtov˘ch
jazycích. Takové monografie by jistû nevycházely, kdyby plemeno nemûlo ‰irok˘
okruh pﬁíznivcÛ. V Nûmecku uÏ pﬁed
nûkolika lety vyhlásili aussieho vítûzem
ve psí obdobû na‰eho „skokana roku“.
K nám byl australsk˘ ovãák poprvé dovezen v roce 1995 chovatelkou Martinou
Hodkovou. Pravidelnû se s nimi setkáváme na v˘stavách, ‰tûÀata odchovalo jiÏ
nûkolik chovatelÛ, ale celkovû se dá ﬁíci,
Ïe u nás stále zÛstává ve stínu pro laika
dosti podobné, ale nesrovnatelnû populárnûj‰í border kolie. ProtoÏe v‰ak
v zájmu o jednotlivá plemena na‰e zemû
vcelku vûrnû kopíruje evropské trendy,
lze pﬁedpokládat, Ïe australsk˘m ovãákÛm i u nás kyne slibná budoucnost.
I nám má totiÏ co nabídnout.
V USA austral‰tí ovãáci dlouhodobû patﬁí k vÛbec nejoblíbenûj‰ím plemenÛm,
a to nejen mezi farmáﬁi. Je tam pr˘ registrováno na 120 tisíc jedincÛ, kaÏd˘ mûsíc
je zapisováno kolem pûti set dal‰ích ‰tûÀat. Pﬁi nahlédnutí do inzertní rubriky
nûkolika posledních ãísel jednoho z nejvût‰ích severoamerick˘ch kynologick˘ch
ãasopisÛ Dog Fancy se lze snadno pﬁesvûdãit, Ïe australsk˘ ovãák patﬁí k vÛbec
nejãastûji nabízen˘m plemenÛm. V kaÏdém ãísle je mnoho desítek inzerátÛ
a australsk˘ ovãák je z tohoto hlediska

tûsnû za nûmeck˘mi ovãáky, ãivavami
a pudly. Za sebou nechává i retrívry,
jezevãíky a kokr‰panûly! Samozﬁejmû toto
kritérium není zcela objektivní, nabídka

Miniaussie
Kromû standardních australsk˘ch
ovãákÛ se jistí chovatelé z Kalifornie
uÏ v 60. letech minulého století zaãali
vûnovat ‰lechtûní miniaturní verze.
Chtûli vytvoﬁit jejich men‰í, skladnûj‰í
a „bytovûj‰í“ obdobu, pﬁiãemÏ ale
od poãátku zdÛrazÀovali, Ïe
jakékoli projevy minaturizace jsou
nepﬁípustné. Metodami selektivního
chovu a za pouÏití pﬁíbuzenské
plemenitby se jim ãasem podaﬁilo
jejich pﬁedstavy naplnit. Miniaturní
australsk˘ ovãák by mûl mít
v kohoutku zhruba 35 aÏ 45 cm a mûl
by b˘t schopen uplatnûní ve v‰ech
oblastech, kde dominuje jeho vût‰í
pﬁíbuzn˘. Zãásti se to podaﬁilo,
zmen‰ení „australáãci“ uÏ mají v USA
svÛj okruh vûrn˘ch. Ani ti je v‰ak
prozatím nevydávají za zcela
samostatné plemeno. Pﬁipou‰tûjí –
a bûÏnû provádûjí – kﬁíÏení se psy
standardní velikosti, aby pﬁíli‰
nezúÏili genetickou základnu
plemene. V USA má miniaturní
australsk˘ ovãák svÛj samostan˘ klub,
FCI ho v‰ak neuznává. Byl uÏ dovezen
i do Evropya zaãíná se zde ‰íﬁit.
SVùT PSÒ 8/05
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Sníh jim rozhodnû nevadí...

se ãíslo od ãísla mûní, nicménû urãitû
o nûãem vypovídá.

CHVÁLA UMÍRNùNOSTI
âím si australsk˘ ovãák coby nové plemeno dokázal tak rychle a spolehlivû získat pozornost i v Evropû, kdyÏ nabídka
plemene uÏ beztak obrovská? Má mnoho pﬁedností, které by samy o sobû nebyly tak jedineãné, ale ve své komplexnosti z nûj ãiní psa skuteãnû mimoﬁádn˘ch
kvalit. Australsk˘ ovãák je vybaven
mimoﬁádn˘mi fyzick˘mi dispozicemi. Je
rychl˘, mr‰tn˘ a obratn˘.
Skvûle skáãe, je schopen je‰tû ve vzduchu
mûnit smûr, bleskové otoãky a obraty
zvládá i na zemi. Pohybuje se uvolnûnû,
na‰lapuje pruÏnû a mûkce. Standard
poÏaduje prostorn˘ pohyb a vykládá ho
Zbarvení blue
merle s bíl˘mi
a tﬁíslov˘mi znaky
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tak, Ïe s minimální námahou pokr˘vá co
nejvût‰í prostor. Tûlo pÛsobí velmi harmonick˘m dojmem bez jak˘chkoli extrémÛ, je pevné a svalnaté.
VÛbec na australském ovãákovi by mûlo
b˘t v‰echno v rovnováze. Není divu, Ïe ve
standardu se tak ãasto opakují slova jako
„stﬁední“, „pﬁimûﬁen˘“ nebo „vyváÏen˘“.
Velikost hlavy, délka konãetin i ostatní
tûlesné parametry jsou „tak akorát“ , bez
jak˘chkoli extrémÛ. Taková je i jeho velikost: není ani velk˘, ani mal˘, ani tûÏkopádn˘, ani pﬁehnanû ‰tíhl˘. Zkrátka
v‰echno je na nûm funkãní a úãelné.
Pﬁi tom v‰em ale australsk˘ ovãák není
„obyãejn˘ pes“, kterého byste na ulici
snadno pﬁehlédli. Díky sv˘m jasn˘m
záﬁiv˘m barvám a jejich pestré ‰kále,
pûkné polodlouhé srsti a bystrému v˘razu je to vyslovenû líbivé plemeno, na
nûmÏ zálibnû spoãine oko snad kaÏdého
milovníka psÛ.

Toto plemeno vyÏaduje trval˘
kontakt s lidmi, kotec mu nesvûdãí

V·EUMùL
Bez mimoﬁádn˘ch fyzick˘ch dispozic by
nebylo moÏné, aby australsk˘ ovãák
podával tak skvûlé a v‰estranné pracovní
v˘kony. Právû ony – spolu s v˘raznû rozvinut˘mi instinkty ovãáck˘mi a honáck˘mi – z nûj ãiní vynikajícího a hlavnû v‰estranného pomocníka u stád. Rozhodnû
to není specialista na jednu úzce zamûﬁenou ãinnost.
Dlouhé roky byl australsk˘ ovãák skrznaskrz pracovním psem. AÏ do padesát˘ch
let 20. století se o nûj nikdo jin˘ neÏ far-

Není mu cizí ani
mokr˘ Ïivel

máﬁi nezajímal. Jen oni vûdûli, jak pracovit˘, pﬁizpÛsobiv˘ a univerzální pes to je,
Ïe dokáÏe pﬁehnat tisícihlavé stádo z jednoho konce státu na druh˘, pﬁes hory
a doly, vyhledat zbloudil˘ kus a pﬁihnat
ho k ostatním, sehnat dohromady dojnice z pastvin, a tﬁeba i dostat prasata do
transportních vozÛ. A také Ïe vydrÏí na
nohou ãtrnáct hodin dennû, aniÏ by na
nûm byly patrné známky únavy.
Pﬁitom nepostrádá ani obranáﬁské schopnosti: dokázal spolehlivû ohlídat stádo
pﬁed ‰elmami a farmu pﬁed nezvan˘mi
náv‰tûvníky a dûlat pozorného ochránce
i sv˘m lidem.
V severní Americe plní tyto úlohy
dodnes, farmáﬁi na nûj nedají dopustit.
âasto se s ním lze setkat tam, kde jsou
konû: ve stájích a sportovních centrech,
na koÀsk˘ch a westernov˘ch pﬁehlídkách
a v˘stavách, neobejde se bez nûj snad
Ïádné rodeo.
V Evropû není bûÏn˘m zvykem vlastnit
stáda a rozlehlé pozemky, a tak b˘vá „aussie“ povûﬁován jin˘mi úkoly. DokáÏe se
uplatnit prakticky v jakémkoli kynologickém sportu: vyniká v agility, ve frisbee,
flyballu, zvládá obedience, ale i bûÏn˘ sluÏební v˘cvik. Je dobr˘m stopaﬁem, také
záchranaﬁina je pro nûj jako dûlaná.
MoÏná si je‰tû dokáÏete vybavit zábûry po
útoku na New York 11. záﬁí 2002. Tamním
záchranáﬁÛm pomáhali pﬁi jejich obtíÏné

SP 08/05 26-30 AUSI 19.7.2005 14:10 Stránka 39

PORTRÉT PLEMENE

Nová hvûzda na kynologickém nebi
práci dost ãasto právû austral‰tí ovãáci.
Australsk˘ ovãák se uplatnil jako cirkusov˘ pes, dvojice australsk˘ch ovãákÛ dlouho dominovala zábavním programÛm na
americkém rodeu. Dobﬁe dopadly i pokusy vyuÏít ho jako vodícího psa pro nevidomé, osvûdãil se pﬁi canisterapii, jako
záchranáﬁ i vyhledávaã drog. Ba dokonce
ho s úspûchem zapﬁahali i do saní!
S v˘jimkou oblasti lovecké kynologie
prakticky není oblast, ve které by se nedokázal úspû‰nû prosadit. Asi vÛbec nejoblíbenûj‰í je v‰ak australsk˘ ovãák momentálnû mezi koÀáky. Jeho vytrvalost,
nebojácnost, schopnost porozumût si
s koÀmi a vlídn˘ vztah k ostatním zvíﬁatÛm a také nepﬁíli‰ vyvinuté lovecké pudy
z nûj ãiní excelentního prÛvodce v‰ech
milovníkÛ koní pﬁi vyjíÏìkách do pﬁírody.

RODINN¯ PES?

Foto Martin Smrãek

Australsk˘ ovãák je inteligentní, k cizím
lidem rezervovan˘, ale ne agresivní, vlastním bezmeznû oddan˘. Dobﬁe vychází
s dûtmi, protoÏe je neúnavn˘ a nikdy ho
neomrzí si s nimi hrát a dovádût. Ani jeho
v˘chova není pﬁíli‰ sloÏitá, protoÏe se uãí
rychle a rád. NevyÏaduje komplikovanou
péãi o srst ani Ïádné stﬁihové úpravy, je
skromn˘ a nenároãn˘.
¤eklo by se: ideální rodinn˘ pes. Ale tak
jednoduché to není. Je to s ním podobné
jako tﬁeba s border kolií. Stále je to v prvé
ﬁadû v˘konné pracovní plemeno a podle
toho se s ním musí zacházet. Potﬁebuje
hodnû pohybu, ale ten mu sám o sobû
nestaãí. VyÏaduje také zamûstnání, které
ho zabaví a zamûstná jeho pronikavou
inteligenci. Baví ho uãit se nové vûci,
dostávat stále dal‰í úkoly. Stejnû dÛleÏité
pro nûj je b˘t co nejãastûji (v ideálním
pﬁípadû trvale) v kontaktu s ãlovûkem,
smût se úãastnit ve‰kerého dûní, neb˘t
nikam zavírán ani odstrkovánm.
V‰echny dobré vlastnosti, které australsk˘ ovãák má, mohou pﬁijít vniveã, nebo
se dokonce obrátit ve svÛj opak a pÛsobit destruktivnû, pokud nejsou patﬁiãnû
vyuÏívány. Z nudícího se australského
ovãáka, kter˘ je nucen trávit vût‰inu dne
sám na zahradû, nebo dokonce v bytû,

Vyniká v agility, ve frisbee, flyballu,
zvládá obedience, ale i bûÏn˘ v˘cvik

Nejlépe
mu je
v pﬁírodû

vám brzy zaãne jít hlava kolem: mÛÏe se
z nûj stát obtíÏn˘ ‰tûkal, obávan˘ niãitel,
nebo notorick˘ útûkáﬁ. V USA, kde je
toto plemeno chováno uÏ dlouho, to
dobﬁe vûdí: setkat se v útulku s „aussiem“, kterého jeho majitelé nedokázali
zvládnout, tam není Ïádnou velkou vzácností. Vût‰ina takov˘ch nezodpovûdn˘ch
majitelÛ „jen“ na zaãátku nedokázala
pﬁesnû odhadnout, do ãeho jde, a psu
poskytnout to, co potﬁebuje.
Samozﬁejmû jako u kaÏdého plemene
i mezi australsk˘mi ovãáky se najdou

jedinci hyperaktivní i vyrovnaní, „neﬁízené stﬁely“ i peciválové. Pokládáte sami
sebe za aktivní, ãinorodé lidi, rádi chodíte nebo jezdíte na koni do pﬁírody, ale
pﬁece jen se nehodláte se sv˘m psem
vûnovat aktivnímu sportování a závodÛm
a vlastní stádo také nemáte k dispozici?
I tak mÛÏete na australského ovãáka
pom˘‰let, ale rozhodnû byste si mûli
vybrat pokud moÏno to nejklidnûj‰í, nejrozváÏnûj‰í ‰tûnû z vrhu. Zku‰en˘ chovatel vám s v˘bûrem rád pomÛÏe. Nemusíte
se bát: ani takov˘ pes vás zlenivût neneSVùT PSÒ 8/05
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Austral‰tí ovãáci
mají v˘razné
a líbivé zbarvení

AUSTRALAN Z AMERIKY
Australsk˘ ovãák sv˘m názvem mate.
Nejedná se totiÏ o plemeno australské,
n˘brÏ americké. Do dne‰ní podoby se bez-

V USA austral‰tí ovãáci pracovního
typu dodnes pomáhají na farmách

pochyby formoval ve Spojen˘ch státech
americk˘ch, a kdyÏ uÏ bychom se pídili po
jeho koﬁenech, jsou spí‰e evropské neÏ
australské. Na jeho utváﬁení se podíleli
pﬁedev‰ím ovãáci z oblasti Pyrenejí.
Stﬁednû velké, ãasto modré psy (v literatuﬁe zmiÀované jako „little blue dogs“) si
s sebou ze své ‰panûlské vlasti pﬁiváÏeli
baskiãtí osadníci, kteﬁí se za lep‰ím Ïivobytím vydávali za moﬁe, do Austrálie.
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Jejich Ïivotní náplní bylo pastevectví,
které nebylo myslitelné bez spolehliv˘ch
psích pomocníkÛ. V prÛbûhu 19. století
byly tisíce ovcí z Francie, Velké Británie,
ze ·panûlska, ale pﬁedev‰ím z Austrálie,
importovány do Spojen˘ch státÛ. Pastevci své oveãky neopustili a vûrnû je
následovali i za Velkou louÏi. Jejich psi
s nimi. Tehdy to ov‰em je‰tû byla na
pohled víceménû nesourodá smûska,
jejíÏ hlavní devizou byly skvûlé pracovní
vlastnosti. Zvlá‰tû cenûno bylo, Ïe tito
psi byli v‰estranní, schopní dobﬁe pracovat s jak˘mkoli dobytkem od ovcí pﬁes
konû aÏ po krávy.
Na západû USA, pﬁedev‰ím v Novém
Mexiku, je ameriãtí farmáﬁi kﬁíÏili se
sv˘mi vlastními ovãáck˘mi psy. Tûmto
kﬁíÏencÛm zaãali mimodûk ﬁíkat „austral‰tí ovãáci“, protoÏe se s nimi nejãastûji setkávali u stád dovezen˘ch australsk˘ch ovcí. Uplynulo je‰tû hodnû vody,
neÏ se plemeno vylouplo do své dne‰ní
podoby, a ameriãtí chovatelé si na nûm
tvrdû zapracovali, ale pÛvodní název uÏ
mu zÛstal.
Ameriãtí farmáﬁi si vlastností svého „aussieho“ dovedli patﬁiãnû váÏit, a vesmûs
nijak zvlá‰È nestáli o to, aby se s ním
mohli bl˘sknout na v˘stavách nebo aby
jeho chov museli pﬁizpÛsobovat striktním poÏadavkÛm standardu. Proto byli
austral‰tí ovãáci po dobu více neÏ jednoho století chováni jako ryze pracovní psi,
a i kdyÏ nakonec v 50. letech minulého
století do‰lo ke spojení chovatelÛ a majitelÛ australsk˘ch ovãákÛ do klubu ASCA
(Australian Shepherd Club of America),
i zde byl od poãátku prvoﬁad˘ dÛraz kla-

den na zachování a rozvíjení pracovních
kvalit psÛ. V 70. letech byl sice vypracován standard, ale nebyl nijak striktní.
Jedin˘mi dÛvody pro diskvalifikaci u australského ovãáka byly v˘razn˘ pﬁedkus
a podkus, monorchismus a kryptorchismus a nekorektní zbarvení (bílé skvrny
na tûle, rÛÏov˘ nos bez pigmentace).
ASCA je dodnes velmi silná organizace
a udûluje psÛm cenûné tituly na základû
jejich pracovní v˘konnosti.
Teprve v roce 1991 byl australsk˘ ovãák
uznán také AKC (American Kennel Club)
a zaãal se ve vût‰í míﬁe objevovat na v˘stavách. V Evropû ho FCI uznala dokonLea Smrãková
ce aÏ v roce 1996.

Standard krátce
âÍSLO STANDARDU: 342
ZEMù PÒVODU: USA
KLASIFIKACE FCI: Skupina I – plemena

ovãácká, pastevecká a honácká
CELKOV¯ VZHLED: VyváÏen˘ mírnû
obdélníkov˘ pes stﬁední velikosti
a stﬁednû silné kostry
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka
psÛ 51 – 58 cm, fen 46 – 53 cm
OSRSTùNÍ: Stﬁednû dlouhá,
rovná aÏ zvlnûná, hﬁíva
a límec (u psÛ v˘raznûj‰í)
ZBARVENÍ: Blue merle, red merle,
ãerná, ãervená, s bíl˘mi znaky nebo bez
nich, znaky nikdy nejsou na tûle
(v oblasti mezi kohoutkem a ocasem)
KONTAKTNÍ ADRESA: Klub
australsk˘ch a belgick˘ch
ovãákÛ, www.kchbo.com

Foto Martin Smrãek

chá. I kdyÏ pﬁesné ãasové nároky se tûÏko
kvantifikují, neboÈ b˘vají individuální,
publikované zku‰enosti zahraniãních
majitelÛ ukazují, Ïe prÛmûrná doba, kterou je tﬁeba se dennû AKTIVNù vûnovat
psu, je alepoÀ tﬁi hodiny. Budete je mít?

