
Kdy jste „potkal“ psy? 
Bylo to jiÏ v dûtství? 
Mûli jste doma nûjakého psa?
Co pamatuji, od útlého dûtství jsme
doma psa mûli. Díky star‰í sestfie a mé
mamince. Obû psy milovaly a spoleãnû si
u na‰eho otce vÏdy nûjakého prosadily.
Jednalo se o plemena ãistokrevná
a s prÛkazem pÛvodu. Já osobnû jsem si

svého prvního mohl pofiídit v dobû
dospívání, kdy jsem aktivnû zaãal s v˘cvi-
kem sluÏebních plemen. Byla to nûmecká
doga ãerné barvy.

Hráli psi nûjakou roli v seznámení
s budoucí manÏelkou? To s jejími 
psy jste se zaãal seznamovat
s vrcholnou kynologií?

S manÏelkou Alicí jsme se seznámili na
stfiední ‰kole v Praze. A bylo to setkání
osudové. O tom svûdãí ãtvrt století spo-
leãného Ïivota. A jak jinak neÏ se psy.
Jak jsem se jiÏ zmínil, aktivní kynologii
jsem se vûnoval jiÏ dfiíve, pfiedev‰ím ky-
nologii „pracovní“. Na cviãáku jsem se
pravidelnû setkával se stejnû zapálen˘mi
lidmi, uãil se rozumût svému psovi, po-
znávat povahové vlastnosti jednotliv˘ch
psích plemen, chápat rozdílnost psích
povah, respektovat psa jako individualitu.
Myslím, Ïe to byla dobrá ‰kola.
Dvífika k vrcholné kynologii mi ale po-
otevfiela aÏ Alice. Mojí první v˘stavní
zku‰eností v roli vystavovatele byla
národní v˘stava psÛ v âesk˘ch Bu-
dûjovicích v roce 1978. A samozfiejmû
s k˘m jin˘m neÏ s afgánsk˘m chrtem
mé budoucí Ïeny.

Jak vzpomínáte na vystavovatelské
a posléze chovatelské zaãátky?
Doba stfiedo‰kolsk˘ch studií byla sv˘m
zpÛsobem bezstarostná. Péãi o na‰e ãtyfi-
nohé kamarády jsme s Alicí nebrali jako
povinnost. Jejich kaÏdodenní krmení,
ãesání, venãení a dal‰í bûÏné úkony nás
vlastnû formovaly. Nauãilo nás to pfiede-
v‰ím nevidût jen sami sebe a mít odpo-
vûdnost za na‰i „smeãku“.
Moje chovatelské zku‰enosti se datují od
roku 1983. JiÏ coby novomanÏelé jsme
spoleãnû odchovali mÛj první vrh afgán-
sk˘ch chrtÛ. Má Ïena nebyla v tomto
ohledu Ïádná novicka, ‰lo o její jiÏ ãtvrtá
‰tûÀata. Od toho momentu se pro mne
stali afgán‰tí chrti srdeãní záleÏitostí.
Bûhem let jsem dokonale poznal charak-
ter tohoto velmi starého a pÛvodního
plemene, nauãil se vnímat v˘raz oãí, chá-
pat ho v pohybu i ve v˘stavním postoji.
SvÛj obdiv k chrtÛm jsem roz‰ífiil na
v‰echna jejich plemena.
Cesta poznání byla obãas trnitá. Dnes
vím, Ïe afgáni jsou nûkdy i tvrdohlaví, Ïe
toto plemeno velmi tûÏce sná‰í zmûnu
majitele, Ïe ochota star‰ích zvífiat ke spo-
lupráci a projevy náklonnosti se fiídí
jejich momentální náladou. Na jednu his-
torku dnes vzpomínáme s úsmûvem.
Seznámení s novou fenou mé Ïeny, která
do smeãky pfii‰la ve sv˘ch tfiech letech
„z druhé ruky“, málem zpÛsobilo, Ïe jsme
nesloÏili zkou‰ku z dospûlosti. Tato fen-
ka, i kdyÏ mûla ve‰kerou péãi a lásku nové
majitelky, moc neposlouchala a spolehli-
vû se nevracela na pfiivolání. Na procház-
ce se psy, kdy v‰ichni bûhali volnû okolo
nás, musela b˘t právû ona na vodítku. Já
to nechápal a pfii‰lo mi jí líto. Tak jsem ji
„na chvíli“ pustil. Zbytek dne, aÏ do noã-
ních hodin, jsme trávili nahánûním feny
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OSUDOVÉ setkání
Se psy vyrÛstal Franti‰ek Bouãek jiÏ od dûtství,
ale do „kynologického svûta“ se dostal aÏ díky
manÏelce. Kolem psÛ se teì toãí Ïivot celé rodiny.

SP 11/05 56-57 Jak se žije   17.10.2005 20:27  Stránka 56



z pole na pole. Alice celou noc nespala.
Afgánce se uráãilo pfiijít domÛ aÏ nad
ránem. A toho dne jsme maturovali!

Kdy se pfiikradla my‰lenka na
posuzování? Nebyl to dÛsledek
neodborného posouzení? 
Kdy jste se stal rozhodãím 
a jaká plemena posuzujete?
My‰lenku stát se posuzovatelem opravdu
nezapfiíãinila nûjaká kfiivda pfii posouzení
na‰eho psa. Rozhodnutí posuzovatele
jsem vÏdy pokornû bral jako svaté
a koneãné a skuteãnû jsem pfiijímal
v‰echny v˘stavní úspûchy i neúspûchy
s respektem k posuzovateli. Byl to prostû
takov˘ postupn˘ v˘voj. Po deseti letech
od prvního úspû‰ného odchovu ‰tûÀat
a absolvování mnoha na‰ich i zahraniã-
ních mezinárodních v˘stav jsem v roce
1993 sloÏil pfiijímací zkou‰ky do kursu
pro adepty k posuzování exteriéru psÛ.
V roce 1994 jsem se stal národním a o dva
roky pozdûji mezinárodním rozhodãím
FCI. V souãasné dobû mám aprobaci
k posuzování celé X. skupiny FCI (chrti)
a dále na plemena pfiíbuzná chrtÛm, tzv.
primitivní plemena ze skupiny V. – fara-
onsk˘ chrt a v‰echny rázy podengo. Z IX.
skupiny FCI mohu posuzovat plemeno
‰icu a z II. skupiny plemeno ‰arpej.

Co v‰e musí adept na posuzovatele
splnit, neÏ je pfiipu‰tûn ke zkou‰ce?
Pfiesné podmínky pro pfiijetí adepta jsou
stanoveny v ¤ádu pro jmenování roz-
hodãích pro posuzování exteriéru psÛ
âMKU. Tam se mimo jiné praví, Ïe
adept musí b˘t odbornû, fyzicky a ver-
bálnû zdatn˘, nejniÏ‰ího vûku 25 let
a musí se minimálnû pût let aktivnû
zab˘vat chovem a odchovat alespoÀ pût
vrhÛ plemene, které chce posuzovat. Pfii
pfiijímací zkou‰ce musí adept téÏ proká-
zat znalosti zejména z oborÛ anatomie,
fyziologie, základÛ genetiky, chovatel-
ského a v˘stavního fiádu, pfiedpisÛ FCI
a pochopitelnû standardu plemene,
u kterého mûl poÏadovan˘ poãet vrhÛ.
Je také nutné, aby jako ãekatel aktivnû
vyvíjel ãinnost ve v˘stavním kruhu, pra-
coval na v˘stavách jako zapisovatel
a pozdûji jako vedoucí kruhu. U na‰ich
i zahraniãních posuzovatelÛ.

Koho jste na cestû adepta potkal,
kdo vám byl vzorem, koho si
z dne‰ních posuzovatelÛ váÏíte?
Nebudu jmenovat jednotlivé osobnosti
ãeské kynologie, nechtûl bych zapome-
nout na nûkteré dnes jiÏ v˘znamné kole-
gy rozhodãí. Chtûl bych touto cestou
podûkovat v‰em, co mi pfiedali své zku-

‰enosti nejen z posuzování, ale i teore-
tické znalosti z genetiky, praktického
chovatelství a pfiedev‰ím etiky. Pfii posu-
zování byli m˘m vzorem vÏdy rozhodãí
korektní, ti, ktefií kolem sebe ‰ífiili atmo-
sféru profesionality, jistoty v rozhodová-
ní, ale i rozdávali pohodu a lidskost.
Vût‰inou to byli ti s bohat˘mi praktick˘-
mi zku‰enostmi, specialisté na plemeno
nebo plemennou skupinu.
Myslím, Ïe by nebylo spravedlivé nûkoho
jmenovat konkrétnû. VáÏím si v‰ech, kte-
fií kdyÏ stojí uprostfied v˘stavního kruhu
a rozhodují o udûlení známek, pofiadí
a titulÛ, mohou po posouzení s klidn˘m
svûdomím fiíci, Ïe proÏili krásn˘ den ve
spoleãnosti lidí a milovan˘ch psÛ a Ïe
rozhodli správnû a spravedlivû. VÏdyÈ
vítûzem se mÛÏe stát pouze jeden, a to
ten nejlep‰í. A od toho tu jsme my, posu-
zovatelé, abychom rozhodli, kter˘ to
zrovna dnes bude.

Kam jste se aÏ se psy 
dostal, koho jste na tûch 

cestách potkal a moÏná i poznal?
Se psy jsme spoleãnû s mojí Ïenou pro-
cestovali mnoho zemí Evropy, ãasto
tisíce kilometrÛ bûhem jednoho ãi
dvou dnÛ, ve v‰ech roãních obdobích...
A vûfite, Ïe ve‰keré vypûtí a únava za to
stály. Kynologie spojuje lidi na celém
svûtû, a proto máme pfiátele v kaÏdém
koutû Evropy.
Ale nejvíce jsem za tu dobu poznal svoji
Ïenu Alici - vÏdy stála po mém boku, byla
mou oporou a za to, ãeho jsem v kynolo-
gii dosáhl, mohu podûkovat právû jí.

Jaké dal‰í funkce v ãeské kynologii
zastáváte? MÛÏete srovnat úroveÀ
ãeské kynologie s tou zahraniãní?
Ve specializovaném chovatelském klubu
Afgán – klub CZ vykonávám funkci mís-
topfiedsedy a v komisi pro rozhodãí za-
stupuji X. skupinu FCI.
Za ta léta, co se ve vrcholné kynologii
pohybuji, mohu i srovnávat. Velice rád
musím konstatovat, Ïe ãeská kynologie
je na velmi dobré úrovni jak kvalitou
jednotliv˘ch plemen, tak v˘bornou
organizací v˘stav. Osobnû mám velmi
pûkné záÏitky z posuzování prestiÏní
Národní chovatelské v˘stavy ve Francii,
kde jsem mûl ãest posuzovat afgánské
chrty Klubu Falapa. ÚroveÀ této dvou-
denní v˘stavy je vÏdy mimofiádnû vyso-
ká. Jak úãastí pfiihlá‰en˘ch jedincÛ, tak
celkovou atmosférou.
Trochu mû mrzí, Ïe i do kynologie pro-
nikly v‰eobecné ‰patné mezilidské vzta-
hy. Dfiíve lidi spojovala, dnes se z ní stává
komerãní záleÏitost, vzrÛstá tak i nevraÏi-
vost a závist mezi chovateli i vystavovate-
li. To je bohuÏel odraz dne‰ní spoleãnos-
ti, kter˘ platí v‰eobecnû.

Co by si mûl kaÏd˘ rozváÏit, 
neÏ si pofiídí psa?
V dne‰ní uspûchané dobû bez sociálních
jistot by si mûl kaÏd˘ uvûdomit, zda má
na svého budoucího ãtyfinohého kamará-
da dostatek ãasu i financí. Mûl by pfiedem
zhodnotit, zda mu mÛÏe zajistit dostatek
kvalitní stravy, veterinární péãi, odpoví-
dající chovatelské vybavení, dostatek
pohybu... To v‰e jsou vklady, které musí
chovatel dfiíve nebo pozdûji do kaÏdého
jednotlivého psa, nefikuli do celého cho-
vu, investovat. KaÏd˘ nov˘ majitel psa by
mûl uváÏit, jaké plemeno si mÛÏe vzhle-
dem ke sv˘m Ïivotním podmínkám
a finanãnímu zaji‰tûní dovolit. 
Psi ãlovûku pfiiná‰ejí do Ïivota mnoho
radosti, pohody a vnitfiního klidu. A pro-
to bychom mûli b˘t schopni jim to pln˘-
mi hrstmi vracet.

Vyprávûní zapsal Go
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Îijí se psem

Se sv˘mi psy sklízejí manÏelé
Bouãkovi na v˘stavách úspûchy

Na v˘stavách v zahraniãí
posuzuje rád
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