
D
o velké skupiny pfiírodních polo-
dlouhosrst˘ch plemen koãek patfií
vedle americk˘ch mainsk˘ch m˘va-

lích, seversk˘ch norsk˘ch lesních a turec-
k˘ch angor i pomûrnû mladé plemeno –
koãky sibifiské. Pro laiky nejsou mezi
tûmito plemeny velké rozdíly. Snad
v‰echna mají del‰í mramorovanou nebo
tygrovanou srst, velké u‰i a del‰í nos...
Rozdíly tu jsou, a velké. Jinak by svûtové
felinologické organizace tato plemena
neuznávaly a sibifiská koãka by si bûhala
dodnes po Sibifii (coÏ asi také dûlá) a svût
by o ní nevûdûl.

NENÍ DOMU BEZ KOâKY
Koãky se v Rusku odjakÏiva tû‰ily velké
úctû. Pravoslavné náboÏenství, které zde
pfievaÏovalo, nestavûlo koãky na pran˘fi,
nikdy nehofiely hranice s ãarodûjkami
v náruãí s ãernou koãkou, nikdy se tyto
my‰ilovky nestávaly obûÈmi tmáfiství
a povûr. Rusko bylo po staletí ryze agrár-

ním státem. I nevzdûlaní muÏici, podob-
nû jako obyvatelé starého Egypta, chápa-
li v˘znam koãky jako ochránkynû úrody.
Úctu k nim chovali samotní carové, váÏ-
nosti se koãky tû‰ily i u petrohradské ãi
moskevské ‰lechty. V dobû SSSR bylo
‰lechtûní koãek povaÏováno za burÏoazní
pfieÏitek, za ideologicky pochybnou akti-
vitu. Teprve po pádu komunistického
reÏimu svitlo chovatelÛm na lep‰í ãasy.
Byly zaloÏeny první kluby chovatelÛ. JiÏ
v roce 1987 se konala v Rusku první
v˘stava koãek, zaãaly se vést plemenné
knihy. Sibifiská koãka se stala pfiedmûtem
cíleného zájmu rusk˘ch chovatelÛ. Tím se
snad naplÀuje jedno staré ruské pfiísloví:
„Jedinû v tom domû bude ‰tûstí a blaho-
byt, jehoÏ práh pfiekroãí koãka.“

SIBIRSKAYA KOSHKA JDE DO
SVùTA 
Industrializací tajgy v ‰edesát˘ch letech
minulého století se na Sibifi dostávali

inÏen˘fii, technici a specialisté rÛzn˘ch
oborÛ. Nejen z celého Sovûtského svazu,
ale i z b˘valé NDR a âeskoslovenska.
Údajnû v roce 1984 pfiivezli nûmeãtí pra-
covníci plynovodÛ sibifiské koãky do
Berlína a Lipska a tak poloÏili základní
kámen nûmeckého chovu. B˘valá NDR
hrála v propagaci sibifisk˘ch koãek velkou
úlohu. ProtoÏe dovoz polodlouhosrst˘ch
koãek ze západních zemí byl politicky,
organizaãnû i finanãnû témûfi nemoÏn˘,
byly sibifiské koãky pro zájemce o chov
velmi vhodnou náhraÏkou. Prvními
registrovan˘mi chovateli tûchto koãek
byli Betti a Hans Schulzovi z Berlína, kte-
fií zaloÏili svÛj chov na koãkách
z Leningradu. Svaz zahrádkáfiÛ a chovate-
lÛ drobného zvífiectva (VKSK) uznal
sibifiskou koãku 1. ledna 1987 za samo-
statné plemeno a vydal i provizorní stan-
dard.
První sibifiky dovezla do Spojen˘ch státÛ
americk˘ch v roce 1990 Elizabeth
Terrellová. Je‰tû téhoÏ roku odchovala
první koÈata na americkém kontinentu.
TICA je uznala jako plemeno v roce 1998.
Postupnû si sibifiské koãky proráÏely ces-
tu do celé západní Evropy. Dodnes se
chovají v Nûmecku, Francii, ve ·panûlsku,
pfiedev‰ím v klubech organizovan˘ch ve
WCF. FIFe je jako samostatné plemeno
uznala v roce 1997 a od 1. ledna 1998
mohou tyto sympatické koãky soutûÏit ve
v‰ech tfiídách jako ostatní plemena a zís-
kávat v‰echny v˘stavní i chovné tituly.

âE·I NAPOMOHLI UZNÁNÍ
Do âeské republiky bylo na zaãátku deva-
desát˘ch let importováno nûkolik zvífiat.
Velkou zásluhu na tom má paní BoÏena
Reslová z Prahy, pozdûj‰í dlouholetá pre-
zidentka Bohemia Cat Clubu (ãlen WCF).
Její Wasilisa Knazewa a Raisa
Maximilewna iz Moskwa daly první
„papírová“ koÈata u nás. Nikolaj OK
Sibiria a Olga (registrovaná je‰tû
u nûmeckého 1. IMCCCV) se stali chov-
n˘m párem chovatelské stanice
Z Kajetánky paní Kofiínkové. Následovaly
dal‰í importy, dal‰í narozená koÈata.
Tata–Natusja, Kroshka, Over Gold
Agraféna, Over Gold Alexandr... 
ProtoÏe se v pÛvodní vlasti sibifisk˘ch
koãek dlouho neprojevovala snaha toto
plemeno pfiipravit a dovést k jeho uznání
u FIFe, chopily se iniciativy ãeské chova-
telky. Special feline club Prague v ãele
s paní Markovou zorganizoval v ãervnu
1996 na národní v˘stavû na Kladnû první
bonitaci sibifisk˘ch koãek. Byla to nejen
snaha o sjednocení náhledu na toto ple-
meno mezi ãesk˘mi chovateli a posuzo-
vateli, ale i pomoc rusk˘m kolegÛm
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v tvorbû oficiálního standardu. Svodu se
zúãastnilo 22 koãek. Byly to vût‰inou
odchovy chovatelské stanice Z Kajetánky
(Kofiínková) a OK Sibiria (Reslová).
Figurovala zde i dal‰í jména – âepeláko-
vá, Holíková, ·kaloudová, Makl,
Papíková, Mare‰ová, PrÛ‰ová, Baxa... Ani
u nás nebyl v té dobû na toto plemeno
jednotn˘ názor. Vût‰inu chovatelské
vefiejnosti tyto snahy ani nezajímaly.
Stfiedem zájmu byly tehdy pouze koãky
perské.
Po uznání plemene mezinárodní organi-
zací FIFe na generálním zasedání ve fin-
ském Tampere v kvûtnu 1997 probûhla jiÏ
v fiíjnu téhoÏ roku v Praze „revize“ sibifiek
v âechách. Mezinárodní posuzovatelka
pro v‰echna plemena koãek MUDr. Marie
¤íhová posoudila na dal‰ím svodu cel-
kem ãtyfiicet ãtyfii jedincÛ, provedla nové
zafiazení do barev podle EMS systému,
zkontrolovala rodokmeny a zkonstatova-
la, Ïe vût‰ina zvífiat odpovídá standardu.
Velká ãást odchovÛ byla ze stanic:
Z Kajetánky (Kofiínková), Sibifisk˘ expres,
OK Sibiria (Reslová), âeská Sibifi (·ka-
loudová), Sibri-rou (Rousková),
Z Nemilské cesty. Z tehdej‰ích ‰edesáti
registrovan˘ch sibifisk˘ch koãek jich svo-
dem pro‰ly více neÏ dvû tfietiny. 

SIBI¤KÁM SE V âECHÁCH
DA¤Í
Obliba sibifisk˘ch koãek v âeské republi-
ce neklesá. Plemenná kniha koãek âSCH
registrovala v posledních letech mnoho
koÈat i dovozÛ: v roce 1998 osmdesát pût
koÈat, v roce 2001 dokonce devadesát pût
a minul˘ rok 89 koÈat. 

O kvalitû dovezen˘ch zvífiat i na‰ich
odchovÛ vypovídají v˘stavní úspûchy. Je
jich celá fiada a nelze vyjmenovat v‰echny.
Joki Koki Hairy Hudle z chovu paní
Mare‰ové vybojovala nûkolikrát absolut-
ní vítûzství, importy Zinaida a Orion
Valenvic získali jako první nejvy‰‰í v˘stav-
ní titul FIFe evropského ‰ampiona, chov-
n˘m pfiínosem je finsk˘ dovoz GIC
Amante’s Allegria (Tomková), nadûjní
jsou i GIC Maxim Valenvic (Rückerová),
IC Atos Knyaz Gvidon (·kaloudová)
i mlad˘ Nikita Dauria (Kanûrovi). Do
absolutní ‰piãky patfií EC Cyril Siberian
Star (Suldovská), IC Babetka âeská Sibifi
(·kaloudová), GIC Honzíãek de Sedlak
(Sedláková), GIC Adélka z Tichého údolí
(Kanûrovi). I dal‰í chovatelské stanice –
Country Cat (Nováková), Wings
(Kabátová), Bella Bohemia (Iltisová)
a dal‰í se snaÏí o kvalitu. Sibifiské koãky
z ãesk˘ch odchovÛ patfií k nejlep‰ím
v Evropû.

NEVA MASQUERADE DOB¯VÁ
SVùT
Co se pod tímto tajemn˘m názvem skr˘-
vá? Nûvskaja ma‰karadnaja je sibifiská
koãka ve zbarvení colour point. Nûvská
ma‰karáda je skoro bílá sibifika s odznaky
(akromelanick˘m zbarvením) a modr˘ma
oãima. Tato barevná varieta se zrodila
náhodnû. V 60. letech byly do SSSR pfii-
vezeny první siamské koãky starého typu.
Ty se pak v mnoha moskevsk˘ch a lenin-
gradsk˘ch rodinách zaãaly kfiíÏit s domo-
rodci – sibifisk˘mi kocoury. V dal‰ích
generacích se zaãala objevovat polodlou-
hosrstá a robustní koÈata se siamsk˘mi
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odznaky. Ctitelé tûchto zajímav˘ch kfií-
ÏencÛ pojali plán vy‰lechtit standardní
sibifiky s odznaky. WCF i americká TICA
tyto barevné kombinace uznávají jako
samostatné plemeno a na v˘stavách sklí-
zejí nûktefií jedinci zaslouÏené úspûchy.
První sibifiské koãky s odznaky importo-
vala pfiímo z Ruska dr. Sehnerová,
Vasilisa s ãernohnûd˘mi odznaky a kres-
bou (SIB n 21) v její chovatelské stanici
dala nûkolik koÈat ve zbarvení point.
Tolstoy Stella Felicita Evy Iltisové z Prahy
má kariéru na v˘stavách WCF jistû pfied
sebou.
I v chovatelsk˘ch stanicích sibifisk˘ch
koãek, které jsou registrovány u FIFe, se
ãas od ãasu narodí koÈata „nestandard-
ních“ barev. Je asi ‰koda, Ïe nemohou
soutûÏit s ostatními o tituly nejvy‰‰í.
MoÏná by ãe‰tí chovatelé a milovníci
sibifisk˘ch koãek s odznaky mohli apelo-
vat na ponûkud konzervativní FIFe a zor-
ganizovat mezinárodní pfiehlídku tûchto
zajímav˘ch barevn˘ch variet a pomoci
„nûvské ma‰karádû“ k jejímu uznání.

Text a foto Go

Zinaida, dovoz z Ruska, maj. N. Tomková Tichon, nûvská ma‰karáda, maj. I. Sehnerová
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Vítûz mnoha v˘stav – 
– Cyril Siberia Star

Chasinta z Kajetánky, svod 1997
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