
DURIČE  
A FARBIARE
Hav, hav! Hneď ako sa lesom r� � vučí náš hlasný štekot, 
zver sa beží schovať. V stopovaní sme majstri a každý lovec si 
nás cení. Pri love sme samostatné a aj pri výchove si stojíme 
za svojím. Labku si podávajte s niekým iným, my máme svoju 
hrdosť! Obľúbime si aj rodinný život, ale ak zachytíme na pre-
chá� ke stopu, v tej chvíli sme preč. Uvidíme sa o chvíľu!

INTELIGENCIA: 
POSLUŠNOSŤ:
ÚROVEŇ AKTIVITY: Lovci

STRÁŽENIE: 
ŠTEKANIE: Podľa tónu nášho hlasu 
sa dá rozoznať všeličo.

RODINNÝ TYP: Počas stáročí sa 
z nás loveckých psov stali pria-
teľskí spoločníci.

IDEÁLNY DOMOV: Pozor na nábytok 
a záhony! Dostatok pohybu nás 
upokojí.

To, čo ti teraz poviem, ti vyrazí dych. Pripravený? 
Medzi prstami mám plávacie blany. Vážne, neklamem! 
Len nechcem, aby si bol smutný, že viem plávať 
rýchlejšie ako ty. Aj v potápaní som majster. Vydry by 
mohli rozprávať! Niekoľko storočí ma ľudia využívali 
na ich lov, ale tie dni už sú preč. Dnes je zo mňa skôr 
priateľský spoločník a dobrý strážca. Do ničoho iného 
ako do vody sa radšej hlavou nevrhám, všetko si naj-
skôr poriadne premyslím.

Vydrí pes

Hav, hav! Počujete môj nádherný barytón? Svojím hlbo-
kým hlasom som očaril srdce nejednej sučky, a rovnako 
tak aj svojou vrelou povahou. Nerady ma vidia snáď len 
králiky. Nepoznám totiž lepší pocit, ako keď ich poriad-
ne preženiem vo svorke so svojimi kamarátmi. Nuž, som 
lovec, nebudem zapierať!

Veľký modRý
gaskOnský durIč 

Veľké durIče

ATLAS PSOV PRE DETI10

Som bezpochyby kráľ medzi farbiarmi. Môj čuch je 
až štyridsaťkrát citlivejší ako tvoj. Vďaka nemu doká-
žem zachytiť aj dva týždne starú stopu. Takmer ako 
boha ma uctievajú nielen poľovníci, ale aj policajti 
a záchranári. Nájsť páchateľa, strateného alebo zra-
neného človeka je pre mňa hračka. Možno vyzerám 
tak, akoby som často chrúmal cibuľu, alebo že sa 
každú chvíľu rozplačem, ale nenechaj sa zmiasť, nie 
je to tak! Veľmi rád sa maznám a každé tvoje pohla-
denie je pre mňa lákavé ako kus šťavnatého mäsa. 
Ešte jedno, prosím!

BloodHound (svätohuBertsKý pes)

Hav, hav, hav! Neber si to osobne, ale náš najlepší 
kamarát musí mať chlpy, štyri labky a chvost. Čože, 
či hovoríme o líške? Vŕŕŕ, tú nemôžeme ani cítiť, ale keď 
už sa nám dostane pod ňufák, chytíme ju hneď a zaraz! 
Pochopiteľne sme mali na mysli psa. Svojimi dlhými 
atletickými nohami dokážeme udržať krok napríklad 
aj s koňmi! Americký foxhound to môže potvrdiť svojím 
melodickým a tiahlym vytím – tak totiž prejavuje ra-
dosť. Ale neprajte si ho počuť pri love. Líšky, utekajte!

AngliCký foxHound 
a AmeriCký foxHound

Medvedíky čistotné nech sa radšej majú na pozore! 
Myslia si, že sú čistotné, ale ich pach by som zachytil 
aj s upchatým ňufákom. Potom ich zaženiem na strom 
a víťazoslávne privolám svojho pána. To je moja práca. 
Ako všetky lovecké psy, aj ja myslím sám za seba a nie-
kedy bývam dosť tvrdohlavý. Preto potrebujem sebaisté-
ho a minimálne rovnako takého tvrdohlavého a bystrého 
pána, ktorý mi určí jasné hranice.

ČiernO-trieSlový cooNhounD

AMERICKÝ FOXHOU
ND

ANGLICKÝ FOXHOUND
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My, štvornohé, chlpaté aj nechlpaté 
psíky, sme dokázali meniť dávne aj 
nedávne dejiny. Neveríte? Spomeňte 
si na Donnchadha z rodu bloodhoun-
dov, verného psa, ktorý zachránil 
budúceho škótskeho kráľa.

Donnchadh (vyslovuje sa don-nu-chu) bol 
spoločníkom Roberta Brucea, udatného 
bojovníka, ktorý sa v 14. storočí zasadzo-
val o nezávislosť Škótska. To sa však, ako 
už sa to medzi mocichtivými ľuďmi stáva, nepáčilo 
anglickému kráľovi Edwardovi I., ktorý chcel Škótsko pre 
seba. Prikázal preto svojim pätolizačom a priaznivcom, 
aby rebela Roberta a všetkých jeho spoločníkov, ktorí sa 
spolu s ním usilujú o samostatnosť Škótska, chytili.

A ako prikázal, tak sa aj stalo. Edwardova hliadka vtrhla 
do Robertovho domu, objavila tam ale iba jeho ženu a psa 
Donnchadha. „Máme Donnchadha, ten už nás k svojmu 
pánovi dovedie,“ mädlili si ruky anglickí vojaci. A mali 

pravdu. Verný Donnchadh šiel neomylne za Robertom, 
ktorý sa do tej chvíle schovával v úkryte. Nič netušiaci 
psík tajnú skrýšu svojho pána prezradil. Už-už sa zdalo, 
že história Škótska príde o svojho hrdinu, keď v tom 
Donnchadh úplne nečakane a v nestráženej chvíli na 
nepriateľov zaútočil! Zachránil tak svojho milovaného 
pána a Škótsku budúceho kráľa.

DonncHadh, 
farbIar, ktoRý zacHránil  
škótskeHo kráľa

DENNÍK PSIE LISTY — OKNO DO HISTÓRIE: FARBIAR, KTORÝ ZACHRÁNIL ŠKÓTSKEHO KRÁĽA

Okno do histórie

12

Bol raz jeden poľský ogar, ktorý sa stratil v lese… Haha-
ha, ten bol dobrý! My ogary sa v žiadnom lese len tak 
nestratíme. Máme totiž skvelé orientačné schopnosti 
a citlivý čuch. Nemajte o nás strach, keď vám zabeh-
neme – máme síce svoju hlavu, ale vašu stopu by sme 
rozpoznali medzi tisíckami iných. Hneď ako začujete 
náš krásne zvučný hlas, poďte sa pozrieť, čo sme našli: 
diviaka! Len s tým „Prines!“ to bude asi trochu ťažšie…

Poľský ogaR 

Sučky na ulici na mne väčšinou môžu oči nechať. Som taký 
pestro sfarbený, ako žiadny iný psík. Radšej ako sučky ale 
naháňam zver – z vône zajacov a líšok sa môžem zblázniť, 
pusťte ma na ne! Tak to už s lovcami býva. Samota ma 
netrápi, a preto ma môžete nechať vonku celoročne. Ak ma 
ale dostatočne nezamestnáte, radšej si neprajte vidieť svoj 
záhon tulipánov. Trh, šklb!

DunkeR (nórsky durIč)

StredNé durIče

Mačky, majte sa na pozore! Som lovec od špičky 
svojho citlivého nosa až po posledný chĺpok na 
chvoste. Rád sa rozhodujem sám za seba, čo sa mi 
pri love neraz vyplatilo. Som inteligentný a bystrý, 
povel „podaj labku“ na mňa neskúšaj. Pre rodinu 
s deťmi by mohla byť moja výchova tvrdým orie-
škom, ale poľovníci vedia ako na mňa.

TransYlvánsky durIč 
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