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a testy. Na každou zdravotní změnu štěňat 
jsem reagovala přecitlivěle až hystericky. 
Všichni mluví o tom, že nechtějí, aby jejich 
štěňátko vyrostlo, zeje to krásná doha. Pro

ovčákem a zmiňovaným amstafem), začali 
jsme se poohlížet jinde. A pak se nám 
rozsvítilo! Na svých cestách do Bosny 
a do Chorvatska jsme několikrát viděli 
působivé, nádherné psy, tornjaky. Místní 
lidé o nich mluvili s velkou úctou. 
Povahou jsou prý stejně nezávislí jako 
středoasiati, přitom ale mnohem menší 
a klidnější. Nemohlo to skončit jinak: 
hledali jsme chovatele, odjeli do 
Chorvatska a dovezli si nadýchané 
chlupaté klubíčko s velkýma očima, 
ve kterých i dnes vidím velikou 
oddanost a nekonečnou lásku.
Neskutečně naplňující pocit!
Jak dlouhá byla cesta od 
myšlenky k činu?
Šlo to docela rychle. Psala jsem e-maily 
a obvolávala chovatele. Ovšem bylo to 
divné, jakmile se začaly hromadit nabídky, 
kde štěně s průkazem původu stálo už 
směšných 50 až 250 eur. Pak jsem zjistila, 
že „papíry" z Bosny by mi byly v té době 
opravdu k ničemu. Bosna a Hercegovina 
byla vyloučena z FC1. Objevily se také 
nabídky od chovatelů, že si můžu pro 
štěně dojet, kdy chci, klidně i v 5. týdnu, 
že svá štěňata neoěkují, atd. Šly na mě 
mrákoty. V Bosně to se psy v mnoha 
směrech prostě funguje jinak. Pro nás, 
kteří jsme zvyklí mít je jako členy rodiny, 
až nepředstavitelně.
Na základě všech zjištěných informací 
jsem začala hledat jinde. Narazila jsem na 
databázi tomjaků vedenou chorvatskými 
chovateli. A na opravdové chovatele, kteří 
cíleně, dle povahových a vzhledových rysů 
vedou chov tornjaků. Tady ceny byly jinde, 
ale pocit, že dostávám štěně, o kterém vím, 
že prvních 10 týdnů jeho života proběhlo 
tak, jak mělo, a vím, kdo jsou i jeho rodiče, 
byl pro mě mnohem podstatnější. 
Nehledali jsme ani měsíc a našli jsme 
kouzelnou feneěku: naši Magie, která byla 
úplně prvním dovezeným tornjakem 
v Česku - v březnu 2012.
Jak se naplnila očekávání, s nimiž jste si 
prvního tornjaka pořizovala: v čem je 
naplnil, čím vás naopak překvapil?
Magie byla naším malým zázrakem. Ve 
věku 10 týdnů byla naprosto neodolatelná. 
Naše štěstí bohužel trvalo jen krátce. 
Strávila s námi jen několik málo dní a poté

mě bylo nejkrásnější období, kdy mí psi
dosáhli věku 12 měsíců, a já si mohlau nás se v?- 'A

a. \ f i alespoň trochu vydechnout.A
Jaká je povaha tornjaka,áš.wm jak jste ji poznala při každodenním
intenzivním kontaktu?m Velmi mě překvapilo, že každý torn jak je
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4 opravdu zcela jiná individualita. Myslela 
jsem si, že fakt, že jsou to pastevci, jc 
charakterizuje předem danou povahou.
Ale tak to není! Nyní, kdy vlastním už čtyři 
tornjaky, tři feny a jednoho psa, mohu 
s jistotou potvrdit, že mám doma jak 
typického pastevce, tak i naprosto 
společenského mazla. Eleetra jc pastevec 
každým coulem, nezávislá, s vyvinutým 
hlídacím pudem, naprosto hluchá 
poslechnout povel, pokud sejí to zrovna 
nehodí, a kdykoli připravená všem ukázat, 
že pro ni existujeme pouze my - můj 
manžel s nelibostí často říká, že pouze 
já - je prostě psem jednoho člověka.
U Extasy mám někdy pocit, že se „minula 
tělem", že lip by se cítila v kůži dejme 
tomu maltézáčka. Byla by tak asi 
spokojenější, protože by mohla být pořád 
doma s námi, ležet na polštářku a nechat 
se hladit. Venera se zřejmě měla narodit 
jako liška. Je pastevec, ale zároveň je 
mimořádně chytrá. V naprostém údivu 
sleduji, jak stačí ukázat jí jen jednou ěi 
maximálně dvakrát, co po ní chci, a ona 
pak tento cvik ěi povel bezchybně plní. 
Okamžitě také pochopí, co dělat nesmí. 
Potřebuje ovšem odměňovat 
a povzbuzovat. Dril na ni neplatí vůbec. 
Vulcan je zatím mimino. V psychickém 
vývoji je výrazně pomalejší než fenky, 
puberta je teprve před námi. Tákže zatím 
spíš čekám, čím mě překvapí.
Už jste to trochu nakousla, jak se 
tedy tornjak cvičí a vychovává?
Pokud požadujete vztah typu ,já

nás navždy opustila. Proti parvoviróze, až 
příliš často se vyskytující v Bosně či 
v Chorvatsku (protože mnoho lidí tam 
očkování „neřeší") ji ani očkování 
neochránilo. Nicméně i ten velmi omezený 
čas, který nám věnovala, byl ve všech 
směrech tak intenzivní, že jsem plemeni 
zcela propadla. V nejtěžších dobách jsme 
našli oporu v chovatelích, které osud jejich 
štěněte nenechal chladnými. Uklidňovali 
jsme se navzájem a nejenom že nám vrátili 
peníze, ale zároveň nám darovali štěně 
z dalšího vrhu. Sami nám vybrali naši 
nádhernou Electru, my jsme si k ní 
pořídili i její sestřičku Extasy. Domů jsme 
si jc vezli již v srpnu 2012. Ovšem 
tentokrát celá „operace" připomínala spíše 
přípravu k letu do kosmu: chovatelé zcela 
změnili očkovací schéma i očkovací látku. 
My jsme si štěňata dovezli až po všech 
očkováních, až ve věku 12 týdnů,
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Torn ak: bude takový, akelio ho chcéte
Tornjak je plemeno u nás prakticky neznámé. Není divu, vždyť 
mezinárodně byl uznán teprve před sedmi lety, a to dosud jen prozatímně.

I kterými by mohli začít chov a plemeno V roce 2006 byla ze strany FCI přijata 
přihláška standardu tornjaka a následně 
došlo kjeho odsouhlasení FCI dne 
1. 6. 2007. Aktuálně je plemeno tornjak 
podmínečně uznané a výstav se 
účastní ve skupině II pod názvem 
bosenskohercegovinský - chorvatský 
ovčák, zkráceně tornjak.
Vzpomínáte si ještě, kdy vás poprvé 
napadlo pořídit si tornjaka?
Skoro celý svůj život jsem žila se psy. Ve 
věku dvanácti let se odebral za duhový 
most i náš poslední pes, americký 
stafordširský teriér. Byť to bylo těžké 
období, věděli jsme, že bez psa nemůžeme 
ani neumíme žít. Velmi dlouho jsme 
obdivovali středoasijské pastevecké psy. 
Líbil se nám jejich působivý vzhled ve 
spojení s nezávislým, sebevědomým 
chováním, líto  psi, kteří umějí sami 
posoudit situaci a přijít na to, co je třeba 
udělat, v nás budili respekt. Ale protože 
jsme si sami stoprocentně nevěřili, že 
bychom jejich velikost a povahu zvládli 
(i když jsme měli zkušenosti nejen se 
společenskými plemeny, ale i s německým

na největších výstavách se s ním 
setkáváme spíše ojediněle. Přesto už ho ustálit, při tom se řídili historickými

zápisy. Dnešní tornjak je proto opravdu 
do značné míry takový, jaký byl i před 
mnoha staletími.

objevili i naši chovatelé. Paní Jasmina 
Petlach si první štěně dovezla v březnu 
2012 a plemeni totálně propadla.
Tornjak je pro většinu lidí včetně 
kynologů dodnes velkou neznámou. 
Kde se toto plemeno vůbec vzalo 
a jak se vyvíjelo?
Tornjak je pastevecký pes, který pochází 
z Hory Vlašič v Bosně a také z oblastí 
Chorvatska, kam se stáda z Vlašiče 
přesouvala na zimu. Název tornjak byl 
odvozen ze slova „tor", které znamená 
oplocený prostor či pastvinu pro ovce.
Je velmi málo plemen psů, o kterých 
máme tolik starých a přesných informací 
o jejich existenci, vzhledu, výšce, barvě 
a účelu, jako je tomu u tornjaka. První 
písemné dokumenty pocházejí již 
z roku 1067 z chorvatského Ďakova. 
Pravděpodobně byl přiveden starými 
Slovany z oblastí dnešního Iránu.
V sedmdesátých letech 20. století začala 
systematická chovatelská práce. Několik 
nadšenců v této době hledalo jedince, se

První vrh tornjaka byl do plemenné knihy 
zapsán v roce 1982. V 90. letech dvacátého 
století zakládali nadšenci první 
chovatelské stanice. Dnes už tornjakovi 
vymření nehrozí a místních obdivovatelů 
a propagátorů plemene přibývá. Pomohl 
jim i program ministerstva životního 
prostředí, který chrání a navrací vlky zpět 
do přírody. Tím se na pastviny vracejí 
i tornjaci.
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Novinky v našich chovech: #

sněhu vypadat celá promáčená, ale jakmile 
se podíváte na podsadu, která svou 
strukturou připomíná vlnu, zjistíte, že je 
perfektně suchá. Dost často je v suchém 
období bereme i dovnitř do domu. Tám si 
většinou najdou nějaké místečko blízko 
nás a usnou. Tornjak je skutečně pes 
s velikým srdcem a nejspokojenější bude, 
když si ho budete všímat a když vám bude 
nablízku. Naši psi mají své oblíbené místo 
u vchodových a balkónových dveří, kam si 
lehnou a odkud nás sledují. Jsou velmi 
emotivní. Tento povahový rys je odlišuje 
od jiných, tvrdších pasteveckých psů. A to 
jsou právě důvody, proč nejsem pro jejich 
dlouhodobé zavírání. Nejsem si jistá, jak 
by se rozvíjela jejich psychika, pokud by 
museli většinu dne trávit zavření v kotci. 
Nemají zájem o kontakt s cizími lidmi, ale 
místo aby na ně zaútočili, prostě jen 
ustoupí o pár kroků zpět. Když ovšem 
tornjak nebude mít kam ustoupit a bude 
se cítit ohrožený, může být velmi 
nepříjemný.
Nároky na prostor má každodenně 
venčený tornjak poměrně malé. Stačí tolik 
místa, aby se mohl volně pohybovat, 
natáhnout a občas i změnit místo spánku. 
Není temperamentní v tom smyslu, že by 
skákal po nábytku nebo ničil zařízení. Čím 
je starší, tím silnější bývá vazba na člověka 
a potřeba být co nejblíže svým lidem. Na 
první pohled byste řekli, že jsou to 
drsňáci. Uvnitř aleje obrovské srdíčko, 
tlukoucí pouze pro jeho smečku, tu psí, 
ale hlavně tu lidskou.
Jak vidíte perspektivu tohoto 
starobylého plemene v dnešní době?
Kde je tornjaků nejvíce?
Osobně si myslím, že jich bude vždy málo, 
protože to opravdu nejsou psi pro 
každého. Třeba i proto, že to nejsou psi 
vhodní ke sportovnímu vyžití. Kdo by 
chtěl se psem běhat, trávit čas na běžkách 
či při jiných sportovních aktivitách, ať se

se po většinu času musejí postarat sami 
o sebe, pokud jde o jídlo a vodu. Žijí 
v tradičních smečkách, s menší vazbou na 
majitele, kterého moc často nevidí. Zde se 
o tornjaky stará přírodní selekce, majitel 
psů jen posbírá štěňata a prodává je dál.
Mí vlastní rodiče byli donedávna v Bosně 
kuriozitou, za kterou se každý otáčel, 
protože měli psa v bytě a věnčili ho!
V dnešní době už i v Bosně uvidíte psy žít 
v bytě a občas je potkáte i na vycházce
s jejich páníěky. Těchto případů není až 
tak moc, ale i v tomto ohledu se Bosna 
posouvá pomalým krokem vpřed.
V Chorvatsku jsou psi mnohem častěji 
domácími mazlíčky a je zde o ně i lépe 
postaráno.
A jak to vypadá s tornjaky u nás?
U nás je oficiálně pouze pět tornjaků, 
k odchovu zatím nedošlo. Vím jistě 
o dalších dvou tornjacích v Česku, ale 
s průkazem neuznaným ze strany FC1. 
Když jsem si pořizovala Magie, ani mě 
nenapadlo, že bych tyto psy někdy chovala. 
Postupem času jsem ale změnila názor. 
Zjistila jsem, že nedokážu mít pouze 
jednoho či dva psy. Prostě to nešlo. Jsou 
jako droga. Takže dnes už vím, že bych po 
svých fenkách chtěla mít štěňata. Budu 
jenom ráda, pokud zůstanou v Česku 
a uvidím je na výstavách či jinde. Kromě 
mých psů žije v Česku ještě fenka Rose, 
v pořadí třetí u nás. Je zatím jediným 
tornjakem, který tu hlídá ovečky na farmě. 
A jde jí to skvěle! Její majitel se ale vyjádřil, 
že jedna je málo, a již plánuje nechat si 
štěňátko... Myslím, že i u nás mají tornjaci 
budoucnost. Kdo hledá zdravé, původní 
pastevecké plemeno menších rozměrů 
a klidnější povahy, možná najde 
v tornjakovi přesně to, co hledal.
Jasmíny Petlach se ptala Lea Smrčková 
Foto archiv J. Petlach (foto Katka 
Kollárová), I. Linhart z Ekofarmy

kterými by si velmi rádi hráli. Nicméně 
nelze popřít, že se jedná o pastevce a že 
tornjak bude hlídat i často navštěvované 
parky nebo jiná vycházková místa, protože 
je bude považovat za svá vlastní území. Je 
vždy třeba mít na paměti a respektovat, že 
přes všechno, co bylo řečeno, to jsou - ve 
větší nebo menší míře - pastevci.
Jaké je  uplatnění tornjaka 
v současnosti?
Podle mých dosavadních zkušeností 
tornjak může být skoro vším, čím byste ho 
chtěli mít. Může to být pes, se kterým 
budete cvičit poslušnost a se kterým 
zvládnete základní zkoušky. Jak jsem se 

r á.V, přesvědčila, má vynikající čich, a když se 
k tomu připojí povaha, jakou má Exy, jsou 
to skvělé předpoklady pro záchranářského 

• i. psa - bohužel jiné povinnosti nám 
neumožnily absolvovat více než jen 
základní školení. Jak už jsem se zmiňovala, 
tornjaci jsou používáni i při canisterapii. 
Veliký úspěch s nimi zažil tým 
canisterapeutů ve Slovinsku, které ocenil 
slovinský prezident Borut Pahor v červnu 
minulého roku. Hlavní výhru si odnesli 
tornjak Sky a jeho majitelka za 
terapeutickou pomoc ve slovinských 
mateřských a základních školách. Kdekoliv 
mají tornjaka, řeknou vám, že není lepšího 
kamaráda k dětem. Je nesmírně trpělivý 
a tolerantní ke slabším. Pokud jde 
o hlídání, aniž bychom pro to cokoliv 
udělali, naši tornjaci hlídají již od pěti šesti 
měsíců. Nemyslím si, že by v tomto věku 
cokoliv uhlídali, ale jejich chování, 
sledování okolí a reakce na změny 
v okolí jsou jednoznačně hlídací.
Můj názor je, že tornjaci rozhodně nejsou 
psi, jež lze dlouhodobě zavírat do kotce. 
Myje zavíráme v případě deště nebo 
jiného nečasu. Ne že by to na dešti 
nezvládli, ale já se na ně nemůžu dívat, 
když prší, a oni sami se neschovají. Jejich 
srst bude sice po dešti či hrátkách ve

Mladí tornjaci Venera a Vulcan

raději poohlédne jinde. A i když tornjak 
může být v rámci rodiny veliký mazel, 
přece jen není tím pravým pro „otevřený 
dům", kde se bude střídat spousta 
neznámých lidí. Jeho hlídací pud je příliš 
silný. A asi to tak je i v pořádku, že si ho 
nepořídí každý. Nepřála bych si vidět 
tornjaka v útulku. Ani jim nepřeji to, co se 
stalo mnoha známým plemenům - změna 
fyzických znaků plemene, tak aby 
vyhovovaly aktuálním požadavkům trhu. 
Přeji tornjakovi, aby i nadále zůstal stejný, 
jaký byl vždycky. Plemeno se zvolna, ale 
celosvětově šíří. Daří se mu v Americe, ve 
Skandinávii, největší počet tornjaků je ve 
Francii. Také Německo, Anglie a Polsko 
mají vlastní chovy. V Bosně 
a v Chorvatsku je těchto psů již opravdu 
hodně. Běžně je  uvidíte na zahradách, na 
výstavách, bohužel ještě mnohem běžněji 
na maximálně dvoumetrových řetězech 
přikovaných u něčeho, čemu se kdysi dalo 
říkat bouda. Vztah ke psům v Bosně je 
takový, že jsou považováni za levné hlásiče 
návštěv, jsou po celý svůj život uvázáni na 
řetěz, krmeni zbytky z kuchyně. Nejsou 
očkováni ani odčervováni. Dokud žijí 
a štěkají, tak tam jsou. A to i feny i po 
dobu hárání. Na horách je v Bosně stále 
mnoho tornjaků plnících svůj původní 
úkol - hlídání ovcí. Jsou to nesmírně

r
rozhoduji, ty jen plníš rozkazy", 
nepořizujte si tornjaka! Vztah je spíše 
partnerský. Opatrnost je namístě už při 
výběru psí školky. Ne každá je vhodná pro 
pastevecké psy. Raději pejska neberte na 
cvičiště, kde mají zkušenosti pouze se 
služebními plemeny, tam vás budou cvičit 
metodou klasické drezury služebních 
plemen. Školka, kterou hodláte

třeba se mu přizpůsobit. Má Extasy byla 
naprosto rozzářená, když měla 
poslechnout povel „ke mně“, letěla jak 
střela! Na povel „lehni" sebou hodila na 
zem, jako by byla lehká jak pírko. A bylo to 
jen tím, že školka pracovala na principu 
pozitivní motivace. Žádný dril ani fyzické 
nucení. Pes si musí myslet, že on vlastně 
chce poslouchat - a funguje to. Po pravdě 
- nic takového jsem u pasteveckého 
plemene nečekala, byla jsem naprosto 
fascinovaná Exiným nadšením při cvičení 
poslušnosti. 1 druhá fenečka Electra 
poslechla, ale už v tom nebylo to nadšení. 
Je typický pastevecký pes, se svou hlavou 
a „hluchotou" k poslušnosti... Fenky jsou 
všeobecně poddanější a lépe spolupracují 
než psi. Znám tornjaky, kteří složili 
zkoušky z poslušnosti, i takové, kteří 
pracují jako tzv. poslové smíchu při 
terapiích fyzicky a duševně nemocných lidí 
a dětí. Vždy a především jde o socializaci 
těchto psů. V Chorvatsku a v Bosně vidíte 
na výstavách psy - samce, kteří jako by se 
nenáviděli na život a na smrt. Kdykoli mají 
možnost, vyjíždějí po sobě. Je to ale 
především tím, že sami majitelé takové psy 
chtějí! V tomto chování je podporují 
a chválí je za ně. Když jsem okřikla 
Electru, protože zavrčela na mladého psa, 
radili mi, ať to nedělám, protože tím 
popírám povahu tohoto plemene. Já si ale 
myslím, že to vůbec není o povaze, ale 
o socializaci. Oni své psy vezmou ven 
pouze na výstavu, tím pro ně socializace 
končí. Já mám jinou zkušenost. Pokud 
svého psa budete brát mezi cizí lidi a psy, 
bude tolerantní i vůči ostatním. Běžně své 
psy bereme sebou do nákupního centra 
a na vycházky do města. Jako štěňata si 
chtějí ke všemu přičichnout, vše 
prozkoumat, ale jak dospívají, již se o nic 
nezajímají a pouze jdou vedle vás. Vřavu 
nákupních center nevnímají. Ve městě je 
ale pořád dokážou zaujmout holubi, se

I

I

odolní psi, celoročně žijící v horách, kteří Agroturistika a archiv CHS Vala Lihuma

Electra
se k nám
dostalanavštěvovat, musí respektovat povahu 

a nároky tohoto plemene. Měla by vás 
především naučit, jak ke psu přistupovat, 
jak s ním pracovat. To hlavní ale stále 
zůstává na majiteli psa - musí se naučit 
„psí řeči" svého tornjaka. Těžko naučíte 
pasteveckého psa zůstat ležet na místě, 
pokud mu na jeho teritorium vstoupil 
nevítaný host. Táké vás nebude slepě 
poslouchat. A ani byste to po něm neměli 
chtít. Vždyť je to pes, který je schopen sám 
uvažovat a přemýšlet, který nepotřebuje, 
abychom ho životem prováděli krůček za 
krůčkem. Nicméně pokud povedete výcvik 
správným směrem - s respektem 
k plemenným rysům - dostaví se 
překvapivé výsledky. Osobně mám 
zkušenosti se skvělou cvičitelkou, která ctí 
pravidlo, že každé plemeno je jiné a je

v roce 2012
z Chorvatska

Tornjaci
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