
Perro de Presa Mallorquin, 

možná ho znáte spíše jako Pero Dogo Mallorquin, Mallorskou dogu či Buldoka z Malorky, v zemi původu mu 

říkají Ca De Bou -  býčí pes.  Pes střední velikosti, mírně delšího formátu, silné a mohutné stavby těla. Pes 

impozantního vzhledu, budící přirozený respekt, pod maskou bezkonfliktního kliďasa skrývá odvahu, 

statečnost a oddanost své rodině. Jedinečný společník, ochránce a hlídač. Moloss střední výšky (56cm v 

kohoutku), hmotnosti cca do 40kg. 

 

  VÝVOJ  MALLORQUINŮ  V ČECHÁCH OD ROKU 1992 AŽ PO DNES... 

 

     Je to již přes 20let, kdy se objevili první jedinci Perro de Presa Mallorquin v České republice. 

Vzhledem k tomu, že  naše chovatelská stanice Snug stála téměř u zrodu tohoto plemene v naší republice, 

rádi bychom Vás seznámili s vývojem Mallorquinů v Čechách. 

    Na konci roku 1992 pan dr.Albrecht  od Českých Budějovic  importoval z Rakouska dva psy, Forjadora a 

Doblona,  vyslechli jsme ale i pár názorů, že to nebyli úplně čisté mallorky. Ale vzhledem k celkovému 

obnovení  tohoto  mizejícího  plemene se  osobně domníváme, že tito psi byli přínosem pro obnovení chovu 

zde v Čechách. 

                                  

                     Forjador                                                             Divino 

Dalšími následnými importy ze země původu-Španělska, byla fena Sira (1993) a Mora (1994) opět 

dr.Albrechtem a fena Boia de la Silve Libre/imp.Španělsko/  se psem  Divino /imp.Rakousko/ u p.Kovaříka 

v Dolní Lutyni.  Následným imp. se stala  fena Tasia Rucheta z Francie u p.Pchálka z Hlučína. Těmito jedinci  a 

přispěním polského psa Ich.Embat del Gor Blau /imp.Španělsko/ a CHS Baghíra CS, Šer- Chán a z Hlučínských 

rovnin  započal v r.1995 chov  těchto  zajímavých, strážních psů v Čechách. 



                             

                            fena Boia se svým prvním vrhem v ČR s naší budoucí fenou  Asta Šer-Chán, kterou jsme získali  

                            až v jejich 2letech (*1997/†2008) 

  

 

Měli jsme štěstí, že se nám naskytla možnost vidět spoustu dnes již zapomenutých jedinců. Náš zájem o toto 

plemeno počal v r.1997 velkou poutí  křížem - krážem  republikou a navštívili jsme všechny tehdejší chovatele 

a prohlédli si jedince, které byli v té době ke shlédnutí a vytvořili si krásný přehled o této rase a naší první 

fenou se stala Anita Bako Blondes, úžasná fena v typu i povaze a budoucí šampionka.  

                              

Ch.Anita Bako-Blondes                          Ch.ČR,SK Alko z Hlučínských rovnin, v 5ti letech se stal členem naší 
smečky 

 

   Foto dokumentaci  prvních českých jedinců můžete  shlédnout  na této adrese : 

http://snug-chs.cz/nase-plemena/mallorska-doga/ 

 

Chov se pomaloučku rozvíjel a v roce 1997-8  pracuje CHS Brodecká alej , Mon-Lang, Kavington a ze 

Strašnických chalup.  O tři roky později v r.2001  nastupují další  CHS Hejtman Ječmínek ,  Snug a z Proboštin. 

Sami vidíte, že chovem Mallorek se zabývalo spoustu našich českých chovat.stanic, ale z nějakého důvodu 

tuto práci brzy přerušili a chov vzdali….snad pro malý základ v počtu jedinců a nepříbuznost a tímto obtížněji 



proveditelný chov nebo pro malý zájem o tuto rasu, neboť  stále je to rasa málopočetná, stále málo 

rozšířena a tímto ne tak dobře veřejností poznána. 

Po roce 2002 vznikají nové  chov.stanice  Juhasz, Doubek a z Koláčova ranče , v roce 2006  CHS Bianca-Marco 

a od roku 2008 začíná pracovat i CHS od Soutoku Orlic a následně od konce roku 2010  CHS AnnJa  Bohemia , 

Sleepy Hollow Ranch. 

              

  Gch.Fantine Snug (*2003)                      Ch.Gina Snug  (*2004)                              Gch.Hanny Snug (*2005) 

 

Postupným chovem se podoba plemene stále měnila samozřejmě i vlivem okolních států a ze statného 

býčího psa byl najednou malý , mírně zavalitý buldok, který dnes už není světovým  trendem, ale v Čechách 

jsou tito jedinci stále oblíbenými. Viz.ukázka níže. 

         

Ich.Big Cordinality Toldi                           Ch. Orlando R.J.Osanna                        Ich.Ikar R.J.Osanna 

 

Když shlédnete fota jedinců importovaných přímo ze Španěl a dnešních v ČR je vidět na první pohled patrný 

rozdíl, který ale nyní ustupuje a začínají se rodit jedinci původního typu.  Myslíme si a doufáme, že cílem 

dnešních chovatelských  stanic je přiblížit se co nejvíce typem našich odchovů, jedincům chovaným na celém 

světě, tudíž ne buldočí, ani ne příliš štíhlou mallorku pittbul typu, ale opravdovou původní Presu, tak jak je 

známe ze Španělska. 



                   

                                                                            CHS Belearicus ve Španělsku 

 

Následný přehled  přiblíží práci českých chovatelských stanic od r.1995 – r.2013  

                                      (narozená štěňata - psi / feny) 

1995          Baghíra CS       6 / 5  

1997          Šer-Chán,  z Hluč.rovnin, Mon-Lang       14 / 10 

1998          ze Straš.chalup, Kavington, Brodecká alej            7 / 9 

1999          Kavington, ze Straš.chalup         6 / 3 

2000          Brodecká alej      7 / 12 

2001          Miňonka, ze Straš.chalup, Hejtman Ječmínek, Snug, Mon-Lang, Brodecká alej, z Proboštin   19 / 24 

2002          Snug, Juhász, Doubek, z Koláčova ranče    6 / 9 

2003          Snug    1 / 3 

2004          Šumavský motýlek, Snug, Juhász, Mon-Lang       13 / 8 

2005          z Knínické lípy, Snug        5 / 7 

2006          Bianco-Marco, Mon-Lang      7 / 2 

2008          Snug , od Soutoku Orlic         7 / 6 

2009         od Soutoku Orlic , Snug         5 / 4 

2010         Snug , AnnJa Bohemia         8 / 6 

2011         od Soutoku Orlic , Snug        10 / 8 

2012         Snug, Sleepy Hollow Ranch, AnnJa Bohemia, od Soutoku Orlic      22 / 19  

2013         Snug, Sleepy Hollow Ranch, Hajany     11 / 21 

  



     

  

  

 

 

Do Čech bylo importováno i několik jedinců a to hlavně z Polska a Slovenska, z chovatelských stanic  Niziolek, 

Toldi, R.J.Osanna, Longomeri, Sugar flower, Fuerte Chica, D.K.Bubu, ale někteří  jedinci  nebyli  pro nezdravý 

základ uznáni do chovu. Velmi dobrým přínosem pro český chov byl pes Alko z Hluč.rovnin(*1997), fena 

Ch.Astarta (imp.Ukrajina), pes Ich.Djab Nokaut (imp.Rusko), chov tak získal nepříbuznou krev a již dnes 

můžeme konstatovat, že lze použít k rozvoji plemene u nás, náš vlastní odchov  českých jedinců, neboť 
máme již několik nepříbuzných linií. 

            

Multi šamp.Kettyn Snug + Gch.Dark of Love Niziolek           Megaton Snug - CAC 

 

Celkový počet psů tohoto stále málopočetného plemene  ke konci roku 2013 je  340 jedinců,  avšak i s těmi 

jedinci, kteří jsou již dávno na psí pouti. 

Novým - budoucím majitelům našich všech českých odchovů bychom rádi sdělili, že není se třeba obávat 

prezentace na výstavách, protože Mallorquin je zde tak málo zastoupen, že krásná a potěšující kariéra Vašich 

miláčků je vcelku dobře dasažitelná až k titulům …. Vítěz třídy, Krajský, Oblastní, Národní vítěz, Klubový 

šampion, Šampion ČR  I  Interšampion a mnoho dalších titulů. 

Těšíme se na rok 2014, na nové přírůstky Mallorquinů, na nové i staronové příznivce této rasy. Musíme s 

radostí konstatovat, že oblíbenost těchto psů pro jeho povahu stoupá a ti, co poznali a žili s Mallorquinem se 

opět k tomuto plemeni vrací a to je ta nejlepší reklama pro Mallorskou Presu …. 

  



         Děkujeme , že jste věnovali našemu plemeni svůj čas a kdykoliv rádi zodpovíme Vaše dotazy 

  CHS  Snug    manž.Mazákovi  Opatovec u Svitav                      www.snug-chs.cz  

                       Tel.    00420 603 313 250         00420 739 149 756  

                                                                       

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.snug-chs.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEti6_c6-MWKcnqM4WB7sh06ebQfA

