
o je podivuhodnû dlouhá doba,
ale snad je‰tû podivuhodnûj‰í je,
Ïe zku‰ená chovatelka za ta dlou-

há léta neztratila nic z pÛvodního zápa-
lu pro své vyvolené plemeno. Aã suÏová-
na nesãetn˘mi zdravotními útrapami
souvisejícími s pfiib˘vajícím vûkem,
navíc po tûÏké autohavárii a mrtvici,
kolie stále chová a hlavnû - miluje. Její

nad‰ení je nakaÏlivé a bûhem rozhovoru
se pfiená‰í i na nás. 
Proã jste se kdysi 
rozhodla zrovna pro kolie? 
Zãásti to bylo na základû rozumové úva-
hy, ale mnohem vût‰í roli hrála náhoda
nebo spí‰e osud. Jako mladá holka jsem
dlouho touÏila po psu, líbila se mi dlou-
hosrstá plemena, tfieba ir‰tí setfii, dlouho-

srstí nûmeãtí ovãáci, no a také kolie.
Rodiãe ov‰em o psu nechtûli ani sly‰et.
Pracovala jsem tehdy jako pokladní
v centru Prahy a domÛ z práce jsem ãas-
to chodila oklikou pfies ulici Na Pfií-
kopech, kde byl obchod se psy a ve v˘lo-
ze tam b˘vala nejrÛznûj‰í plemena vãetnû
kolií. Aã jsem tam vidûla spoustu ‰tûÀat,
zÛstávala jsem v klidu. AÏ jednoho dne
jsem ve vitrínû spatfiila kolií holãiãku, kte-
ré mû doslova uchvátila a vûdûla jsem, Ïe
bez ní se tentokrát domÛ nevrátím.
Rychle jsem si pÛjãila peníze (nebyla to
tehdy levná záleÏitost, za ‰tûnû jsem dala
800 korun ve staré mûnû, coÏ byl zhruba
mÛj mûsíãní plat), vymyslela krkolomnou
historku pro rodiãe, a zlatá kolie Aida
z Návr‰í byla moje. Od té chvíle mû kolie
doprovázejí Ïivotem.
Co vás na koliích tak uchvátilo? 
Jsou to bezpochyby nádherní psi, ele-
gantní, u‰lechtilí, atraktivní, ale to nebyl
jedin˘ dÛvod. I jiní psi jsou krásní a mnû
se jich líbilo mnohem víc. Kolie si mû zís-
kaly svojí povahou. Jsou mírné, vstfiícné
a jemné. Nemám ráda tzv. tvrdé psy, na
které se musí zostra a ktefií se musí stále
drÏet zkrátka. Nikdy jsem netouÏila po
psu, kter˘ by ostatním nahánûl strach.
I kdyÏ kolie napfiíklad jsou schopné, jsou
-li k tomu vedené, velmi dobfie hlídat,
neprojevují se pfiehnanû dominantnû.
VÏdy se s nimi lze „domluvit“, nejsou to
psi, ktefií by se prosazovali za kaÏdou
cenu a bojovali o vedoucí postavení.
Zvládnou je i star‰í lidé nebo dûti. 
Kolie byly pÛvodnû ovãáãtí 
psi. Domníváte se, Ïe je za 
takové lze oznaãit je‰tû dnes?
I kdyÏ to tak na první pohled moÏná
nevypadá, myslím Ïe ano. Je zajímavé, Ïe
i kdyÏ se uÏ k pasení ovcí pouÏívají jen
v˘jimeãnû, vût‰ina kolií si pfiesto zachova-
la ovãácké vlohy. Potvrdí vám to kaÏd˘
koliáfi: kdyÏ s rodinou vyrazí do pfiírody,
pes je neúnavnû celé hodiny obíhá a sna-
Ïí se dát v‰echny dohromady. KdyÏ se set-
ká se skuteãn˘mi ovcemi nebo kravami,
zaãne se kolie vût‰inou automaticky cho-
vat jako zku‰en˘ ovãák. Se zvífiaty to umí,
aã s nimi nikdy nepfii‰la do styku. 
Kolie jsou také velmi v‰estranné. Rychle
a ochotnû se uãí a zvládnou nejrÛznûj‰í
typy v˘cviku od agility aÏ po záchranafii-
nu. Co jim ov‰em vÛbec nevyhovuje, je
klasick˘ sluÏební v˘cvik. Od padesát˘ch
letech jsem pracovala ve v˘boru chovatel-
ského klubu pro kolie, kde tehdy probí-
haly velké boje o to, jestli kolie bude zafia-
zena mezi sluÏební plemena. Tenkrát
jsem si odhlasovali, Ïe nikoliv, a i s dostu-
pem ãasu si musím tohoto rozhodnutí
váÏit. Kolie opravdu z du‰e nesná‰ejí tvr-
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d˘ pfiístup, bûÏn˘ v té dobû na cviãi‰tích,
kter˘ tfieba jin˘m plemenÛm nevadí.
V b˘valé NDR se rozhodli opaãnû, kolie
zafiadili mezi sluÏební psy, to znamená, Ïe
pro zafiazení do chovu musely mimo jiné
sloÏit zkou‰ky i z obrany. A to byl kámen
úrazu. Kolie od pfiírody nekou‰ou, vroze-
nû pouze „‰típou“ (jak to bylo smyslupl-
né pro práci s dobytkem). Pln˘ zákus je
pro nû naprosto netypick˘, mnoho jich
proto bylo úplnû zbyteãnû vyfiazeno
z chovu, kter˘ se v dÛsledku toho témûfi
zhroutil. U nás na‰tûstí k niãemu takové-
mu nedo‰lo.
Zmûnily se nûjak kolie za to
pÛlstoletí, co je chováte? 
Urãitû, a hodnû. Po válce vypadaly kolie
úplnû jinak. Byly vût‰í, ménû chlupaté,
mûnil se tvar hlavy, oãi, u‰i... Tehdy byly
Ïádané rovné hlavy beze stopu, po nich
pfii‰ly do módy dlouhé ‰tíhlé hlavy. Je‰tû
nedávno byly za velmi Ïádoucí povaÏova-
né líbivé „Sweet“ typy, tedy zvífiata se
sladk˘m v˘razem, krat‰í hlavou, témûfi
ãtvercov˘m tûlem a vysoko nasazen˘m
i nesen˘m ocasem pfiipomínající ‰pice.
Ale to neodpovídalo anatomii funkãního
ovãáckého psa, nûkteré kolie dokonce
zaãaly mít problémy s pohybem, objevo-
valy se vady chÛze. Na‰tûstí si chovatelé
snad zavãas uvûdomili, Ïe se dostávají do
slepé uliãky, a dnes se snaÏí o nápravu. 
Jak je to s odolností kolií? 
Jsou to spí‰e „gauãáci“, nebo 
tvrdí psi pro drÏení venku? 
I kdyÏ bych odhadovala, Ïe pfiibliÏnû po-
lovina kolií je dnes drÏena v bytech, za
ideální pokldádám chov venku, kter˘
jsem cel˘ Ïivot praktikovala. Samozfiejmû
musí b˘t zachován kontakt s rodinou, já
vÏdycky od jara aÏ do podzimu Ïiji s nimi
na zahradû. Ale zima jim nevadí, i ve vel-
k˘ch mrazech jsou naprosto spokojené.
Zvífiata chovaná venku jsou odolnûj‰í,
mívají také lep‰í a hust‰í srst. Ov‰em
kolie  se dokáÏou velmi dobfie adaptovat
i na Ïivot v bytû a díky jejich klidu a pfii-
zpÛsobivosti tam s nimi neb˘vají  problé-
my. Velké mnoÏství m˘ch odchovÛ tam
strávilo zcela spokojen˘ Ïivot. TakÏe ano,
koliím Ïivot venku vyhovuje – ale kdyÏ je
potfieba, jsou ochotny se pfiemûnit na
pokojové psy.
A jak je to se srstí? Mnoho lidí se 
bojí extrémnû nároãné péãe...
Kolie tak moÏná vypadá, ale její srst na
péãi nijak zvlá‰È nároãná není. Fámy
o úmorn˘ch hodinách ãesání kolií se ne-
zakládají na pravdû. V prÛbûhu roku sta-
ãí srst vykartáãovat pfiibliÏnû jedenkrát
t˘dnû, nejprve proti srsti, potom po ní,
jen límec kartáãujeme proti, aby se docí-
lilo Ïádoucího mohutného dojmu. Srst

kolie má samoãisticí schopnost. I kdyÏ
pes nûkolikrát projde bahnem a je jako
‰pinavá koule, po zaschnutí z nûj ‰pína
sama spadne. Snad jen za u‰ima mívají
chlupy nûkdy tendenci k plstnatûní, ale
to je u vût‰iny plemen. Trochu víc práce
je s koliemi v období línání, to je tfieba
odstraÀovat odumfielou srst hfiebenem
poctivû a dennû. 
KdyÏ jste s koliemi zaãínala, patfiila
k módním plemenÛm. UÏ dávno
tomu tak není. Není vám to líto? 
Ani trochu. Kolie dnes nejsou v centru
pozornosti, neprodávají se za horentní
sumy. DÛsledkem toho je, Ïe se o nû
nezajímají pfiekupníci a mnoÏitelé psÛ,
ktefií prahnou co nejrychleji zbohatnout.
Kolie nemají ani dnes pro mnohé atrak-
tivní image „zlého psa“. Pfiíli‰ se o nû
nezajímají ani sociálnû slab‰í obãané
nebo lidé na vesnicích, tûm pfiipadají moc
„nóbl“. Kolie tak zÛstávají psy pro stfiední
vrstvu, pro lidi ani bohaté, ani chudé, kte-
fií si nepotfiebují nic dokazovat. 
Pro koho se kolie hodí 
a komu byste ji nedoporuãovala? 
Kolie se hodí  pro mnohé, ale zvlá‰tû pro
rodiny s dûtmi. Vût‰ina jich má ochranáfi-
sk˘ pud a dokáÏe dûti nejen hlídat, ale
i vychovávat. I u nás se kolie  podílely na
v˘chovû dûtí a poté i vnukÛ a vnuãek. 
Ov‰em majitelé kolie by mûli b˘t lidé
vyrovnaní, ktefií se dovedou ovládat, ne
vzteklouni nebo autoritáfii. Kolie absolut-
nû nesná‰ejí ani náznak násilí, dokonce

ani nemají rády, kdyÏ je ãlovûk do nûãeho
pfiíli‰ nutí. KdyÏ se budete snaÏit kolii
nûkam dostat násilím, mÛÏete si b˘t jisti,
Ïe si postaví hlavu a pfiímo panicky bude
usilovat o opak. Pokud v‰ak postupujete
citlivû, ani nemusíte mít Ïádné velké zku-
‰enosti se psy a kolie velmi dobfie zvlád-
nete. Jsou chytré a chápavé. Nejsou kon-
fliktní a nevyvolávají potíÏe, na
procházkách s nimi mÛÏete b˘t klidní
a uvolnûní. KaÏd˘ si musí sám odpovûdût,
zda mu takové vlastnosti vyhovují. Já
osobnû dám pfiednost zvífieti, které se
ochotnû podfiídí a je mírné, pfied takov˘m,
se kter˘m je nutno bojovat a s nímÏ je stá-
le zapotfiebí mít se na pozoru.  
Snad nejvût‰í radost mám, Ïe se mi cel˘
Ïivot dafií nacházet pro své odchovy ty
správné lidi. Opravdu mi zahfieje du‰i,
kdyÏ se ke mnû lidé, ktefií si ode mnû jed-
nou vzali ‰tûnû, opakovanû cel˘ Ïivot vra-
cejí: jen tak, na kus fieãi, pro radu, nebo
aby si vybrali dal‰ího psího kamaráda. To
je snad ta nejvût‰í odmûna, která chova-
tele mÛÏe potkat. 
TakÏe jste nikdy nelitovala, Ïe jste
cel˘ Ïivot obûtovala zrovna koliím?
Absolutnû ne. KdyÏ jsem pfii‰la do let,
fiekla jsem si, Ïe bych se mûla pfieoriento-
vat na nûjaké men‰í plemeno. Volba pad-
la na bi‰onky, a tak uÏ dvanáct let cho-
vám také je. Jsou to v˘borní psi a dosáhla
jsem s nimi také mnoha úspûchÛ. Ale
kolií jsem se nakonec vzdát nedokázala.
Aãkoliv momentálnû mám uÏ jen dvû, psa
a fenu, v chovu pokraãuji. Poãet  odcho-
van˘ch ‰tûÀat se pomalu blíÏí k ‰estí stov-
kám. Ub˘vají mi síly, ale vûfiím, Ïe chovná
stanice Ze Zlaté Jalny nezanikne. Vá‰eÀ
ke psÛm se u nás na‰tûstí dûdí. Rodiny
obou synÛ psy mají a milují, a tak dou-
fám, Ïe Zlatou Jalnu pfievezme nûkteré
z vnouãat. A to jsem moc ráda. 

S vitální a optimistickou paní Kfieãkovou
by se dalo povídat je‰tû hodnû dlouho.
Její desítky let trvající chovatelské zku‰e-
nosti, velké kontakty s chovateli z Evropy
i zámofií, které cel˘ Ïivot navzdory v‰em
reÏimÛm udrÏovala, její citlivost a v‰e
pfiekonávající náklonnost ke psÛm
i ochota spolupracovat v jejich zájmu
s ostatními, ale také nadhled nad bûÏn˘-
mi chovatelsk˘mi nevraÏivostmi z ní ãiní
v˘jimeãného partnera k hovoru i k násle-
dování. KéÏ by u nás bylo víc takov˘ch
chovatelÛ, ktefií si sice dovedou váÏit
v˘stavních a chovatelsk˘ch v˘sledkÛ
a ocenûní (psi ze Zlaté Jalny získali mj. 9
titulÛ Inter‰ampionÛ), ale pfiitom o nû
neusilují za kaÏdou cenu a vûdí, Ïe hlavní
je vlastnû nûco úplnû jiného. Kolie mûly
s paní Kfieãkovou ‰tûstí.  Lea Smrãková
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