PROFIL PLEMENA
Predstavte si situáciu … prídete domov, odložíte nákupné tašky. V dome
je tichúčko, ale vy viete … zrazu niečo zašramoce, jemne zavrnká. Spopod
stola sa ukáže jedna guľatá labka, za ňou druhá. Jemne a slastne sa natiahne,
pomaly sa prebúdza, veď nevadí, že je už pomaly večer. Detským, hopsavým
krokom vás privíta, jemne do vás šťuchne hlavičkou. A pradie, pradie
a pradie, až je to počuť naokolo. Zanoríte prsty do jej zamatového kožúška
a pocítite štastie… Áno! Zoznámte sa prosím! Privítať vás prišla britská
krátkosrstá mačka. Dovoľte, aby som vám ju bližšie predstavila.

História
Britská krátkosrstá mačka patrí v súčas‑
nosti medzi jedno z najpopulárnejších
krátkosrstých plemien v Európe. Jej ná‑
zov je odvodený od miesta pôvodu — Veľ‑
kej Británie. Úplné začiatky britskej krát‑
kosrstej mačky sú spojené s dovezením
mačiek z Egypta Rimanmi pri napadnutí
Veľkej Británie. Samotná história pleme‑
na sa začala písať v 19. storočí, keď bohatí
Angličania začali s chovom a výstavami
mačiek.
Prvý klub britských krátkosrstých mačiek
bol založený v roku 1901 pod názvom
Short Haired Cat Society ((SHSC) — zakla‑
dajúci člen GCCF) a funguje kontinuál
ne do dnešných dní. Na vzniku plemena
sa podielali domáce krástkosrsté mačky,

 toré žili v Anglicku spolu s perzskými,
k
habešskými a siamskými mačkami. V ro‑
koch 1914 až 1918 sa s postupným rozvíja‑
ním plemena chovatelia stále viac zameria‑
vali na vyšľachtenie robustnejšej postavy
a to krížením s perzskou mačkou. Mač‑
ky s krátkou srsťou boli súčasťou šľach‑
titelského programu britskej krátkosrs‑
tej mačky a mačky s dlhou srsťou sa stali
súčasťou šľachtitelského programu perz‑
skej mačky. Čoskoro sa britská krátkosrs‑
tá mačka v modrej farebnej variete začala
vyskytovať v dvoch typoch. Ako robust‑
ná, kompaktná mačka s guľatou hlavou
a v druhom type ako štíhla ruská mačka
s trojuholníkovou hlavou.
Po 1. svetovej vojne Rada guvernérov Cat
Fancy (GCCF) vyhlásila, že vystavovaná
môže byť iba tretia generácia potomkov

kríženia perzskej mačky a britskej krátko‑
srstej mačky. Rozhodnutie sa hneď odra‑
zilo vo výrazne zníženom počte chovných
zvierat. Problém takto zúženého geno‑
fondu ešte prehĺbilo vypuknutie 2. sveto‑
vej vojny. Po jej skončení bola situácia zlo‑
žitá, línie britskej krátkosrstej mačky boli
vlastne úplne stratené. Chovatelia sa ocitli
na začiatku svojho úsila a boli nútení opäť
použiť v chove medzi iným domáce krát‑
kosrsté mačky, ruské modré mačky a perz‑
ské mačky. S perzskou mačkou sa do geno‑
fondu priniesla aj rozmanitá škála farieb
a tiež recesívny gén pre dlhú srsť. Z tohto
dôvodu sa aj v dnešných časoch chovate‑
ľom pri oboch krátkosrstých rodičov može
narodiť mačiatko s dlhou srsťou. Dlhosrs‑
té mačky nazývané tiež britská dlhosrstá
mačka, highlander, lowlander či britanni‑
ca sú však v organizácií FIFe neuznaným
plemenom a plemenná kniha ich eviduje
s označením XLH (BRI). Napriek tomu si
získava čoraz vačšiu popolaritu v radoch
chovateľov aj milovníkov mačiek.
V dnešnej dobe existuje mnoho rôznych
farebných variet britskej krátkosrstej mač‑
ky. Okrem pôvodnej modrej farby sú to
napríklad farby čierna, červená, krémová,
čokoládová, lilavá, farby korytnačinové,
škoricová a plavá. Tiež farby s podielom
bielej (bikolor, harlekýn, van), so strieb‑
rom alebo colourpoint.

Povaha a výnimočnosť plemena

Purrs Purrs Poppy — vysnené, chovateľkou dlho plánované mačiatko.
Krémová farba u britských mačiek pôsobí naozaj nežne.
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Britské krátkosrsté mačky sú mimoriad‑
ne príjemným spoločníkom. Svojich priaz‑
nivcov oslovia roztomilým vzhľadom
plyšového medvedíka a zároveň upúta‑
jú pozornosť robustnosťou a milým vý‑
razom. Ich povaha je priateľská a milujú‑
ca, s dôstojnosťou im vlastnou prijímajú
vašu pozornosť. Páni kocúri jednoznač‑
ne upútajú majestátnou hlavou a plnými
„lícami“, mačacie dámy neomylne dáva‑
jú najavo postavenie kráľovnej. S noble‑
sou pre ne typickou príjímajú prejavy va‑
šej náklonnosti. Veľmi radi si spokojne
užívajú vašu prítomnosť, ležiac vedľa vás
na pohovke a naopak, s pokojom Angli‑
čana čakajú na váš návrat domov. Nie sú
príliš aktívne, ale občas si aj ony dovolia
upustiť od svojej kráľovskej povahy a ve‑
selo sa ponaháňajú a zahrajú s rôznymi
hračkami. Sú veľmi tolerantné a majú ob‑
divuhodnú schopnosť prispôsobiť sa ži‑
votnému štýlu človeka. Treba si však uve‑
domiť, že aj napriek tomu, že svoju lásku
dávajú najavo decentne, prítomnosť člove‑
ka je pre ne životne dôležitá. Je veľmi po‑
trebné venovať im dostatok času, lásky
a starostlivosti. Potrebujú kontakt a do‑
tyky. Osamelosť nie je dobrým priateľom
tohto plemena.

