
lemeno známé u nás jiÏ dosti dlou-
ho jako moskevsk˘ toy teriér se
dnes oficiálnû naz˘vá russkij toj.

Slovo „teriér“ obsaÏené v pÛvodním
názvu svûdãí o tom, Ïe v jeho Ïilách kolu-
je teriérská krev. V‰ak také platn˘ stan-
dard uvádí v odstavci vûnovaném jeho
vzniku, Ïe bylo vytvofieno ze psÛ, jejichÏ
pfiedky byli angliãtí toy teriéfii - men‰í pfií-
buzní dne‰ního manchesterského teriéra.

PÛvod
Anglick˘ toy teriér byl zaãátkem 20. stole-
tí v Rusku jedním z nejpopulárnûj‰ích
trpasliãích plemen. Po roce 1917 v‰ak
organizovan˘ ãistokrevn˘ chov psÛ
(s v˘jimkou nûkter˘ch tzv. sluÏebních
plemen a cílevûdomého ‰lechtûní nov˘ch,
napfiíklad ãerného teriéra a moskevského
stráÏního psa) prakticky zanikl a poãty

ãistokrevn˘ch psÛ, zejména spoleãen-
sk˘ch plemen, vãetnû anglick˘ch toy teri-
érÛ, rychle klesaly pod kritickou mez.
PfievaÏovali rÛzní kfiíÏenci. Nûkdy v polo-
vinû padesát˘ch let minulého století
vznikla ve skupinû moskevsk˘ch chovate-
lÛ psÛ veden˘ch E. F. Îarovovou my‰len-
ka na záchranu anglického toy teriéra.
Av‰ak prakticky v‰ichni k chovu pouÏitel-

ní psi byli bez prÛkazu pÛvodu a mnozí
z nich nebyli ãistokrevní. Koncept stan-
dardu sestaveného pro tyto „toy teriéry“
byl tudíÏ v mnoha bodech v˘raznû odli‰-
n˘ od standardu anglického toy teriéra,
a jeho vytvofiení lze proto pokládat za
skuteãn˘ základ chovu nového plemene. 
Po fiíjnové revoluci docházelo v Rusku
velmi ãasto, ba bûÏnû, ke kfiíÏení potom-
stva nûkdej‰ích ãistokrevnû chovan˘ch
plemen a z kfiíÏencÛ pozdûji vznikala pfii-
ãinûním kynologÛ plemena nová. Tak
napfiíklad z kfiíÏení potomkÛ rÛzn˘ch
anglick˘ch ‰panûlÛ vznikl rusk˘ ‰panûl
(russkij spaniel), z kfiíÏení rÛzn˘ch bi‰on-
kÛ vznikl rusk˘ barevn˘ boloÀsk˘ psík
(russkaja cvûtnaja bolonka) a z kfiíÏení
potomkÛ anglick˘ch toy teriérÛ a dal‰ích
mal˘ch plemen vznikla dlouhosrstá vari-
eta ruského toye. Oficiální historie ple-
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Ruský toy

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 se s nimi seznámit. 

U‰ní boltce
jsou velké,
vysoko
nasazené
a vztyãené

P

Pfii maximální 
rychlosti se pohybem blíÏí zajíci
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mene je, pokud jde o vznik tohoto u nás
mnohem známûj‰ího rázu, sice konkrét-
ní, ale velice struãná. Konstatuje, Ïe dne
12. fiíjna 1958 se narodil rodiãÛm, z nichÏ
jeden byl krátkosrst˘ a druh˘ mûl ponû-
kud del‰í srst, psík (pojmenovan˘ âiki)
s nápadnû del‰í srstí na u‰ních boltcích
a konãetinách. To bylo pro vznik dlouho-
srsté variety rozhodující, kde se v‰ak
dlouhá srst vzala, není uvedeno. Z gene-
tiky je známo, Ïe krátká srst je dominant-
ní nad dlouhou a dlouhosrst˘ jedinec
mÛÏe proto vzejít pouze ze spojení dvou
dlouhosrst˘ch rodiãÛ, ze spojení dvou
v daném znaku heterozygotnû zaloÏe-
n˘ch krátkosrst˘ch jedincÛ nebo ze spo-
jení krátkosrstého heterozygota s dlou-
hosrst˘m recesivním homozygotem.
Krátkosrst˘ rodiã âikiho musel proto b˘t
pro délku srsti heterozygotem, tzn. Ïe
musel mít ve svojí vlohové v˘bavû skryt˘
recesivní gen pro dlouhou srst. Dlou-
hosrst˘ âiki, v daném znaku recesivní
homozygot, byl pozdûji spojen s fenou,
která rovnûÏ mûla del‰í srst, a musela b˘t
proto v pfiíslu‰ném znaku zaloÏena také
recesivnû homozygotnû. O jejím pÛvodu
není nic bliÏ‰ího známo, ale dÛleÏité je,
Ïe s âikim nemohla dát jiné neÏ dlouho-
srsté potomstvo. Tímto spojením vznikla
dlouhosrstá varieta dfiíve naz˘vaná mos-
kevsk˘ dlouhosrst˘ toy teriér. 
Podle typu osrstûní lze pfiedpokládat, Ïe
kromû teriérské krve koluje v Ïilách dlou-
hosrstého rázu ruského toye také v˘-
znamn˘ podíl krve spoleãensk˘ch ‰panû-
lÛ, konkrétnû malého kontinentálního
‰panûla – mot˘lka (papilona) se vztyãen˘-
mi u‰ními boltci. Za pov‰imnutí stojí
v této souvislosti také to, Ïe FCI zafiadila
ruského toye ve své klasifikaci k mal˘m
‰panûlÛm. Jedinci s dlouhou srstí na
u‰ních boltcích, konãetinách a ocasu, kte-
fií recesivní gen do chovu neãistokrev-
n˘ch „toy teriérÛ“ pfiinesli, mohli skuteã-
nû b˘t neãistokrevní papiloni nebo jejich
kfiíÏenci – potomci psÛ chovan˘ch pfiílu‰-
níky vy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev v pfied-
revoluãním Rusku. Vylouãena  není ani
pfiímûs krve potomkÛ jin˘ch mal˘ch ple-
men, pfiedev‰ím dlouhosrsté ãivavy.
S ohledem na dûdiãnost délky srsti bylo
k upevnûní dlouhosrsté variety skuteãnû
tfieba páfiit dlouhosrsté jedince s dlouho-
srst˘mi, takÏe plemenn˘ standard má
pravdu, kdyÏ uvádí, Ïe rusk˘ toy byl
vy‰lechtûn jako nové plemeno ve dvou
délkou srsti odli‰n˘ch rázech díky repro-
duktivní izolaci a fiízené selekci. Speciální
chovatelsk˘ klub byl zaloÏen v Moskvû aÏ
roce 1996. Revidovaná verze standardu,
vytvofieného jiÏ roce 1966, byla pfiedloÏe-
na k uznání Mezinárodní kynologické

federaci (FCI) roku 2006. Ta plemeno
prozatímnû uznala je‰tû v témÏe roce
a zafiadila je do skupiny 9 (spoleãenská
a toy plemena), sekce 9 (malí kontinen-
tální ‰panûlé a rusk˘ toy). NáleÏí mu stan-
dard ãíslo 352.

Povaha
Je to velmi aktivní, vesel˘ a vyslovenû
optimistick˘ psík, kter˘ nikdy nesmí b˘t
ani bojácn˘, ani agresivní. Je-li agresivita
neÏádoucí, neznamená to, Ïe nesmí vyka-
zovat urãitou ostrost a odvahu, které
mohou u malého a zdánlivû kfiehkého
psíka pÛsobit aÏ pfiekvapivû. Není ustra-
‰en˘ nebo introvertní, coÏ je urãitû dûdic-
tví po teriérsk˘ch pfiedcích. Miluje pohyb,
je vyslovenû sportovnû zaloÏen˘, odoln˘
a vytrval˘. UplatÀuje se jako spoleãenské
plemeno vhodné do mûstského prostfiedí.
Îije-li na venkovû, pronásleduje náruÏivû
my‰i a dal‰í drobné hlodavce. Vzdor své
velikosti velice pozornû a ostraÏitû hlídá.
Chování psÛ a fen je zfietelnû odli‰né,
feny jsou klidnûj‰í.

Popis
Rusk˘ toy je mal˘ elegantní ãil˘ dlouho-
noh˘ psík jemné kostry a útlého osvale-
ní. Druhotné pohlavní znaky jsou jen sla-
bû vyjádfieny. Formát tûla má b˘t
ãtvercov˘. Lokty jsou nad podkladem jen
o málo v˘‰, neÏ je polovina kohoutkové
v˘‰ky. Hrudník je náleÏitû hlubok˘.
Kohoutková v˘‰ka se u psÛ i fen pohy-
buje v rozmezí 20 aÏ 28 cm (pfii toleran-
ci plus / minus 1 cm). Tûlesná hmotnost
psÛ ani fen nesmí pfiekroãit 3 kg.
Hlava je pomûrnû malá. Mozkovna má
b˘t vysoká, svrchu zaoblená, ne v‰ak pfií-
li‰ ‰iroká. Její ‰ífika mûfiená v nej‰ir‰ím

místû jafimov˘ch obloukÛ, které jsou jen
mírnû vyklenuté, nesmí b˘t vût‰í neÏ její
hloubka. âelní sklon (stop) je v˘razn˘.
âenichová partie má b˘t ‰tíhlá, za‰piãatû-
lá, ponûkud krat‰í neÏ mozkovna. Nos je
mal˘, ãernû zbarven˘ nebo má barvu
odpovídající zbarvení srsti. Pysky jsou
tenké, úzké, tmavû zbarvené nebo barvy
odpovídající zbarvení srsti. Tûsnû pfiiléha-
jí k ãelistem a zubÛm. Zuby mají b˘t
malé, bílé. Skus se poÏaduje nÛÏkov˘.
Absence dvou fiezákÛ v horní i dolní ãelis-
ti je pfiípustná. Oãi jsou dosti velké,
okrouhlé, tmavé barvy, lehce vystouplé,
uloÏené pomûrnû daleko od sebe.
Smûfiují pfiímo vpfied. Okraje oãních víãek
jsou tmavû zbarvené nebo mají barvu
odpovídající zbarvení srsti. Tûsnû pfiiléha-
jí k oãním bulvám. U‰ní boltce jsou velké,
tenké, vysoko nasazené, vztyãené. (Je zfiej-
mé, Ïe hlava vykazuje typické známky
miniaturizace – vysokou zaoblenou moz-
kovnu, srázn˘ stop, jemnou krat‰í ãeni-
chovou partii s úzk˘mi ãelistmi, s ãímÏ
souvisí povolené chybûní aÏ dvou fiezákÛ
nahofie i dole, a vystupující oãní bulvy.)
Krk je dlouh˘, ‰tíhl˘, vysoko nesen˘, v ‰íji
lehce klenut˘. Horní linie tûla se postup-
nû svaÏuje od kohoutku, kter˘ mírnû
vystupuje, ke kofieni ocasu. Hfibet je pev-
n˘, rovn˘. Bedra mají b˘t krátká, mírnû
vyklenutá. Záì je ponûkud zaoblená
a lehce spáditá. Hrudník by mûl b˘t
dostateãnû hlubok˘ a nepfiíli‰ ‰irok˘. Na
pomyslném pfiíãném fiezu má ováln˘ tvar.
Bfiicho je vtaÏené a pfii pohledu z boku
stoupá elegantní kfiivkou od hrudníku
k vykasan˘m slabinám. Ocas se krátí na
délku dvou tfií obratlÛ a je vzhÛru nesen˘.
V zemích, kde je kupírování zákonem na
ochranu zvífiat zakázáno, se ponechává
pfiirozenû dlouh˘ a je pak srpovitû zahnu-
t˘. Nesmí b˘t nesen pod úrovní horní
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·tûÀátko ve slu‰ivém obleãku

Rusk˘ toy existuje ve dvou rázech:
krátkosrstém (vlevo) a dlouhosrstém 
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linie tûla. Hrudní konãetiny jsou útlé,
‰tíhlé, pfii pohledu zepfiedu rovné a rov-
nobûÏné. Lopatky mají b˘t pfiimûfienû
dlouhé a mírnû vzad sklonûné. Ramenní
kost svírá pfii pohledu z boku s podélnou
osou lopatky úhel 105 °. Délka ramenní
kosti se pfiibliÏnû rovná délce lopatky.
Lokty nejsou ani vyboãené, ani vboãené.
Pfiedloktí jsou protáhlá, rovná, zápûstí
útlá, záprstí témûfi kolmá k podkladu.
Tlapky hrudních konãetin mají b˘t malé,
oválné a nesmûjí b˘t ani vyboãené, ani
vboãené. Prsty jsou sevfiené, klenuté.
Drápy a pruÏné ná‰lapné pol‰táfiky jsou
zbarvené ãernû nebo mohou mít barvu
odpovídající zbarvení srsti. Pánevní kon-
ãetiny musejí b˘t pfii pohledu zezadu rov-
né a rovnobûÏné a v postoji mají b˘t od
sebe dále neÏ konãetiny hrudní. Kolena
a hlezna by mûla b˘t pfii pohledu z boku
dostateãnû zaúhlená. Stehna jsou ‰tíhlá,
ne v‰ak slabá. Délka bércÛ musí b˘t stej-
ná jako délka stehen, nárty jsou kolmé
k podkladu. Tlapky mají klenuté prsty
a jsou o nûco uÏ‰í neÏ tlapky hrudních
konãetin. Drápy a ná‰lapné pol‰táfiky
jsou ãerné nebo barvy odpovídající zbar-
vení srsti. Krok a klus má b˘t lehk˘, rych-
l˘ a musí smûfiovat pfiímo vpfied. V pohy-
bu nesmûjí b˘t patrné jakékoli zmûny

v prÛbûhu horní linie tûla. KÛÏe je tenká,
suchá a tûsnû pfiiléhá k podkoÏí a svalovi-
nû. Srst je buì krátká, nebo dlouhá.
Krátkosrst˘ ráz má hladce pfiiléhající
krátkou lesklou srst bez podsady a bez
lys˘ch míst. Dlouhosrst˘ má srst stfiednû
dlouhou (3 aÏ 5 cm), rovnou nebo mírnû
zvlnûnou, tûsnû pfiiléhající, takÏe nezakr˘-
vá obrysové linie tûla. Na hlavû a pfied-
ních stranách konãetin je srst krátká, tûs-
nû pfiilehlá. Zfietelnû del‰í je na zadních
stranách konãetin. Na tlapkách je dlouhá,
hedvábná a úplnû zakr˘vá drápy. U‰ní
boltce jsou pokryty hustou dlouhou srstí
tvofiící závûsy, které u jedincÛ star‰ích tfií
let úplnû zakr˘vají jejich vrcholky a vnûj-
‰í okraje. Srst na trupu nesmí b˘t ani roz-
cuchaná, ani pfiíli‰ krátká (krat‰í neÏ 2
cm). Zbarvení je ãerno-tfiíslové, hnûdo-
tfiíslové, modro-tfiíslové, mÛÏe b˘t také

ãervené jakéhokoli odstínu s ãern˘m ãi
hnûd˘m nádechem (zpÛsoben˘m ãern˘m
ãi hnûd˘m zbarvením koncÛ pesíkÛ)
nebo bez nûj. Syt˘m odstínÛm barev se
dává pfiednost.
K vadám patfií bázlivost, kle‰Èov˘ skus
a fiezáky smûfiující dopfiedu, polovztyãené
u‰ní boltce (u dlouhosrst˘ch jedincÛ
s velmi bohat˘m závûsem jsou sice pfií-
pustné, ale neÏádoucí), malé bílé skvrnky
zepfiedu na hrudi a na tlapkách, jednotné
ãerné, hnûdé nebo modré zbarvení, pfiíli‰
velké tfiíslové odznaky nebo tmavé Ïíhání,
nízko nasazen˘ ocas, u krátkosrst˘ch
jedincÛ lysiny, u dlouhosrst˘ch pfiíli‰
krátká nebo pfiíli‰ dlouhá srst na trupu.
K vyluãujícím vadám patfií agresivita
nebo pfiíli‰ná plachost, pfiedkus a v˘razn˘
podkus, absence 1 ‰piãáku, absence více
neÏ 2 fiezákÛ v kaÏdé (tj. v horní i dolní)
ãelisti, zavû‰ené u‰ní boltce, krátké kon-
ãetiny, bílé zbarvení srsti, bílé skvrny na
hlavû, bfii‰e a tlapkách (zasahují-li aÏ na
záprstí), velké bílé skvrny zepfiedu na
hrudi a na hrdle, strakatost, kohoutková
v˘‰ka vût‰í neÏ 30 cm a men‰í neÏ 18 cm,
tûlesná hmotnost niÏ‰í neÏ 1 kg, u krát-
kosrst˘ch jedincÛ rozsáhlé lysiny, u dlou-
hosrst˘ch absence závûsÛ na u‰ních bolt-
cích nebo kudrnatá srst. Ivan Stuchl˘
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Vzácn˘
krátkosrst˘ ráz

Zbarvení
mÛÏe b˘t
mimo jiné
i ãerno-
tfiíslové
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Krátkosrst˘ ráz ruského toye 
se u nás zatím nevyskytuje. 
Jak hojn˘ je v Rusku?
Tam se na v˘stavách zástupci krátkosrsté-
ho rázu samozfiejmû vyskytují, nejsou
v‰ak dnes tak poãetní jako dlouhosrstí. Ti
jsou, zejména díky závûsu na u‰ních bolt-
cích, atraktivnûj‰í. Ale je‰tû na první v‰e-
ruské speciální v˘stavû „toy teriérÛ“ roku
1996 bylo z 93 hlá‰en˘ch jedincÛ jen 36
dlouhosrst˘ch.
Je plemeno po v‰ech 
stránkách vyrovnané?
Po stránce povahové dokonale, snad jen
jeden pes z deseti se na v˘stavû nechová
tak, jak je pro ruského toye i pfies jeho
nepatrnou velikost typické – odváÏnû,
neústupnû, sebevûdomû, stateãnû. Po
stránce exteriérové je situace podstatnû
sloÏitûj‰í. Tady ãeká chovatele hodnû mra-
venãí ‰lechtitelské práce.
Jaké jsou nejzávaÏnûj‰í 
exteriérové problémy?
Pozornost je tfieba vûnovat vyboãen˘m lok-
tÛm a s tím souvisejícím rozbíhav˘m tlap-
kám hrudních konãetin (Rusové naz˘vají
tuto vadu „razmjot“), klenutí beder, které
b˘vá ãasto pfiíli‰ velké, a pohybu.
Jak˘ pohyb je pro 
plemeno charakteristick˘?
Rusk˘ toy je v pohybu velice rychl˘. Ve cva-
lu se pfii maximální rychlosti nápadnû
podobá zajíci v trysku. Pánevní konãetiny
pfiitom zasahují (podobnû jako u chrtÛ na
dostihové dráze) daleko pfied konãetiny
hrudní. Dfiívûj‰í rusk˘ standard poÏadoval
strmûj‰í úhlení konãetin a tím vázan˘
pohyb (krátkou a vysokou akci), zatímco

standard FCI Ïádá v˘raznûj‰í úhlení obou
párÛ konãetin, coÏ znamená del‰í krok.
Trápí plemeno nûjaké 
zdravotní problémy?
Asi nejvût‰í obtíÏí je ãast˘ v˘skyt zlomenin
kostí konãetin a brzké vypadávání zubÛ.
Obojí má moÏná tytéÏ pfiíãiny. Kromû
dûdiãné dispozice to mÛÏe b˘t nedostateã-
ná v˘Ïiva, která je bohuÏel nejen v Rusku,
ale i u nás, u mal˘ch plemen velmi ãastá.
Chovatelé a majitelé v neopodstatnûném
strachu, aby jim „nepfierostli“, a v pfiesvûd-
ãení, Ïe malé plemeno vlastnû nic nepotfie-
buje, své psy v jistém slova smyslu podvy-
Ïivují a ti trpí nedostatkem minerálií,
hlavnû v období v˘mûny zubÛ. 
Jaké dal‰í poÏadavky plemeno má?
Dlouhosrstí vyÏadují, pokud mají mít sku-
teãnû atraktivní závûs na u‰ních boltcích
dlouh˘ 15 aÏ 20 cm, kter˘ je jejich nejvût‰í
ozdobou, intenzivní péãi o srst, a to jak
pokud jde o v˘Ïivu, tak o vnûj‰í o‰etfiení.
Nutné je podávání kvalitních pfiípravkÛ
s obsahem biotinu a pravidelné ãesání za
pouÏití úãinn˘ch kondicionérÛ na suchou
srst, tzv. rozãesávaãÛ, a samozfiejmû správ-
ného hfiebene s kovov˘mi zuby.
Jaká je budoucnost plemene?
Vûfime Ïe svûtlá. Jako u vût‰iny jin˘ch
trpasliãích plemen jsou obvyklé vrhy o 1 aÏ
2 ‰tûÀatech, vrhy se 3 aÏ 4 ‰tûÀaty se pova-
Ïují spí‰ za v˘jimeãné. Ale díky sv˘m vlast-
nostem se rusk˘ toy roz‰ífiil ze svého „rod-
ného mûsta“ do St. Petûrburgu a dal‰ích
velk˘ch rusk˘ch mûst, ale i do jin˘ch zemí
vãetnû âR. A to je záruka jeho dal‰ího
úspû‰ného rozvoje.

Ptal se Ivan Stuchl˘Fo
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7 otázek pro Karla Hořáka,
mezinárodního rozhodčího exteriéru a znalce ruských plemen

Dlouhá
srst si
Ïádá
urãitou
péãi
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