Vývojové tendence nejen v exteriéru akit -přednáška
V rámci 9. Šampionátu Europian Hozonkai jsme měli možnost účastnit se vpředvečer výstavy velmi
zajímavé přednášky. Přednáška se uskutečnila v sále Wald hotelu nedaleko areálu konání šampionátu
- Centrofilo Casa di Saporito – Givoletto.
Přednášeli nám: japonští rozhodčí EDO Tadayoshi a TSUTSUI Nobuji
Samotná přednáška byla v japonštině, následně byla překládána do italštiny a trošku i do angličtiny.
Alespoň to tak vypadalo z pohledu posluchačů, kteří umí jen anglicky. Většinou mluvil pan rozhodčí
dlouze o exteriéru psa, potom následoval překlad do italštiny a pak překlad v angličtině byl pouze
několik vět. Ale i tak jsme zachytili několik zajímavých poznatků. V závěru byla možnost položit pár
otázek a získat na ně odpovědi.
Zde je shrnutí některých postřehů:
Zbarvení
Plemeno akita inu má ve standartu 4 barevné varianty – červená, žíhaná, bílá a sezam. Barvy jsou
vždy v poměru, jaká je zrovna poptávka trhu – co preferují kupující. Červená je elegance a žíhaná
jednoduchost. Ani jedna žíhaná akita není stejná. Tyto dvě barvy jsou populární, protože takové
stejné barvy nemá žádné jiné plemeno psů. Např. bílých psů je hodně ( míněno u mnoha ras), ale
červených nebo žíhaných nikoliv.
Ohledně sezamu – dozvěděli jsme se, že se dnes na něj hledí jako na starou varietu, ale protože již
není modní ( není preferovaná ), tak už se objevuje ne příliš často. Otázka sezamových psů nás
s kolegou ze Slovenska velmi osobně zaujala. A zeptali jsme se o přestávce pana rozhodčího na fotku
mé feny ( údajně sezamové ) – viz foto. K této fotce řekl, že to není sezamová
barva, ale nazval to překladatel v angličtině dirty red ( špinavá červená ).
Dále říkal, že tyto chlupy se mění. Potvrdil tak už můj poznatek, neboť naše
fenka měla tento odstín chlupů jako štěně. Každé línání se pomalu ztrácel, až
úplně zmizel. Nyní je fenka celočervená.
Rozhodčí řekl, že je třeba vycházet z předpokladu, že nikdy nevíme, jak se
z hlediska genetiky prosadí u štěněte vzhled jeho dávných předků. Známe (
přessně barevně) jen několik generací nazpět. A protože bylo v minulosti
využito i několik jiných plemen k obnově plemene akita, může se u štěňat i
toto zbarvení občas projevit.
Několik dalších informací k současnému vzhledu akit část 1 :






Dle současných tendencí je kladen důraz na to, aby byla akita posunuta do původního
kvadratického rámce kostry – 105 cm na 110 cm.
Z hlediska stavby jednotlivých částí těla je přikládaná velká důležitost postavení kotníku zadní
končetiny – viz obrázek :

Bylo zdůrazněno, že ve standardu je vylučující vadou skvrnitost jazyka – to se občas objevuje
díky historickému přimíchání plemene čau-čau.
Srst akity je krátká, pouze delší v kohoutku, na zádi a na ocase ale nesmí být delší nez 8 cm.

Pokračování příště- Petra Gregorová

