
si z jeho chovu dosáhli osmkrát
k titulu Inter‰ampion, stali se klu-
bov˘mi vítûzi nûkolika zemí, tfiikrát

získali nominaci na CRUFTS.  Na loÀské
svûtové v˘stavû v polské Poznani se Petr
Studeník stal na‰ím vÛbec nejúspû‰nûj-
‰ím vystavovatelem, kdyÏ se psem 
Doubtless Black Petrs dokázal zvítûzit
v celé osmé skupinû a zafiadil se s ním
mezi deset nejkrásnûj‰ích psÛ svûta. 
Jak dlouho anglické kokry chováte?
Jak jste se k nim dostal?
Od dûtství jsem touÏil mít vlastního psa,
rodiãe odolávali velmi dlouho. Podafiilo
se mi je pfiemluvit aÏ ve sv˘ch tfiinácti
letech. Proã kokr? Asi proto, Ïe jsem
v sousedství jednoho obdivoval, ale
musím fiíct, Ïe shodou okolností známí
m˘ch rodiãÛ kokry chovali. MÛj první
kokr se narodil v roce 1974, byl s prÛka-

zem pÛvodu, nikdy v‰ak nebyl chovn˘.
DoÏil se tfiinácti let. 
V roce 1986 jsem importoval z NSR ãer-
ného psa Wigo v. Rosengrund a teprve
tento pes zapoãal moji v˘stavní i chova-
telskou kariéru. Nemûl jsem moÏnost
vûnovat se samotnému chovu, a proto
jsem zpoãátku vlastnil jen chovné psy.
V roce 1990 jsem si pofiídil první fenu
Izabel z Borové samoty, dceru jiÏ zmiÀo-
vaného Wiga, která se stala zakladatelkou
mého chovu. V roce 1992 jsem odchoval
první vrh. 
Proã jste si vybral zrovna 
toto plemeno? A co na 
nûm dnes oceÀujete nejvíc?
Podstatné bylo, Ïe jsme bydleli v panelo-
vém domû a kokr byl velikostí ideální do
mûstského bytu. Víkendy jsme trávili na
na‰í chatû v lesích. ProtoÏe jsem bydlel

v Brnû, pravidelnû jsem v ãervenci nav-
‰tûvoval tamûj‰í mezinárodní v˘stavu psÛ
a právû tady jsem se definitivnû rozhodl
pro kokra. ¤íká se, Ïe nevinnému pohle-
du kokfiího ‰tûnûte nelze nepodlehnout...
Jako kluk jsem ve psu hledal pfiedev‰ím
kamaráda – a nakonec se z kokrÛ stala lás-
ka na cel˘ Ïivot. 
Mé oãekávání a cíle narÛstaly, postupnû
se splnily víceménû v‰echny. Narodil jsem
se ve znamení ·tíra a jako takov˘ mám ve
zvyku jít si za sv˘m. Dnes je u nás v‰e pfii-
zpÛsobeno psÛm. Jsem v pfiesnû takové
pozici, jakou jsem si vysnil. Samozfiejmû
také díky rodiãÛm a pomoci mého pfiítele.
Na kokrech oceÀuji nejvíce jejich krásu,
u‰lechtilost a schopnost dávat lásku.
KdyÏ nûkoho milujete, tak i s jeho chyba-
mi, ale ty nevidíte.
I kdyÏ na to dnes lidé rádi
zapomínají, anglick˘ kokr je 
lovecké plemeno. Jaké jsou podle
va‰ich zku‰eností moÏnosti jeho
loveckého vyuÏití v souãasnosti?
K ãemu má nejvût‰í vlohy? 
Ano, je to lovecké plemeno, ale vzhledem
k pÛvodu psa domácího musel b˘t lov-
cem kdysi kaÏd˘. Kokr‰panûl je velmi
temperamentní a má dostateãn˘ loveck˘
pud, je jen otázkou, zda a do jaké míry ho
v dne‰ní dobû probouzet. Zastávám
názor, Ïe to není vÏdy nutné. Jistû: pokud
má nûkdo podmínky, pfiístup do honitby
a mÛÏe se psem legálnû kaÏd˘ den praco-
vat v poli a v lese, je to pro nûj ideální.
Kolik lidí v‰ak dnes takové moÏnosti má?
Pfii nesprávném vedení se z kokra stává
neovladateln˘ ‰tváã, kter˘ je v honitbû
neÏádoucí. Podle mého názoru jsou
dostateãn˘mi aktivitami pro kokra pro-
cházky, dog tracking, agility a podobnû.
Mnou obdivovan˘ MVDr. R. Zavadil
z Brna zastával názor, Ïe lovecké vlast-
nosti pfietrvávají ve psech po staletí, pro-
to jedinec bez zkou‰ky nemÛÏe nic ovliv-
nit. Já sám mám zkou‰ku z myslivosti,
jsem rozhodãím pro lovecké zkou‰ky ma-
l˘ch loveck˘ch plemen, svoje psy na
zkou‰kách vodím a dosáhli na tomto poli
uÏ i rÛzn˘ch úspûchÛ, ale jen proto, Ïe
chci. Ne proto Ïe musím!!! Vzhledem ke
skladbû a roz‰ífiení zvûfie v honitbách se
kokfii pouÏívají pfieváÏnû ke slídûní
a k dohledávkám zvûfie. Králík, sluka, ko-
roptev a kfiepelka se u nás vyskytují sym-
bolicky, umûle odchovávaní baÏanti sice
v jiÏnûji poloÏen˘ch honitbách jsou, ale
pro tyto úãely byl vy‰lechtûn a je na nû
ideální retrívr nebo ostatní ‰panûlé. Kok-
ra povaÏuji za náruÏivého, aktivního
loveckého psa ideálního pro mûstské
myslivce nebo pro myslivce, pro kterého
je zbraÀ aÏ na posledním místû… V̆ cvik
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Anglick˘ kokr‰panûl oãima chovatele 

Běh na dlouhou trať
Petr Studeník je dlouholet˘m chovatelem anglick˘ch
kokr‰panûlÛ, ktefií se mu stali nejen velk˘m koníãkem,
ale zãásti i zamûstnáním. Profesionálnû se totiÏ vûnuje
úpravû psÛ – nejenom kokrÛ, ale i ostatních ‰panûlÛ,
setrÛ a retrívrÛ. Je uznávan˘m posuzovatelem 
a také patfií k na‰im neúspû‰nûj‰ím vystavovatelÛm. 

Ch. Backhills I Like It (imp. ·védsko), Ch. Very Blue
Black Petrs a jejich vnuk Isabeau Black Petrs
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kokra je specifick˘, nesná‰í násilí. DÛ-
slednost a pfiísnost je v‰ak v poãátku
v˘cviku nutná.
Je pfiedpokladem chovnosti 
lovecká zkou‰ka? Co v‰echno
obná‰í? MÛÏe ji zvládnout i laik, 
jenÏ s myslivostí nemá zku‰enosti
a chtûl by se vûnovat pfiedev‰ím
chovu nebo vystavování?
Chovné podmínky pro uchovnûní kokra
v na‰í zemi jsou vstfiícné jak pro zastánce
lovecké praxe, tak pro majitele bez ambi-
cí b˘t myslivcem.
Pfiedpokladem chovnosti jsou dvû varian-
ty. V̆ stava (ocenûní minimálnû VD) +
lovecká zkou‰ka, nebo dvû v˘stavy, jedna
vy‰‰ího typu s ocenûním v˘borná u psa
a velmi dobrá u feny bez lovecké zkou‰ky.
Jako zkou‰ka staãí minimálnû ZV (zkou‰-
ka vloh). Ta obná‰í disciplíny nos, hlasi-
tost, vrozená chuÈ k práci, slídûní, stopa
Ïivé zvûfie, klid po v˘stfielu, ochota a chuÈ
do vody, vodûní na fiemeni a poslu‰nost.
Tuto zkou‰ku po prostudování zku‰ební-
ho fiádu a jejím zhlédnutí pfiedem mÛÏe
zvládnout i laik. Otázkou je, kdo mu
umoÏní vstup do honitby, aby mohl ve
svém svûfienci probudit jiÏ zmiÀovan˘
loveck˘ pud. Pouhé procházky nestaãí! 
Proto jsou na‰e chovné podmínky posta-
veny tak, aby uspokojily obû strany. Os-
tatní zkou‰ky jsou kombinací tûchto dis-
ciplín + aport zvûfie (králík, baÏant,
kachna), ty v‰ak povaÏuji za v˘sledek
v˘cviku, ne vloh, a jsou urãeny pfieváÏnû
pro ãleny myslivecké jednoty.
Patfiíte k na‰im nejúspû‰nûj‰ím
vystavovatelÛ. Urãitû tedy 
poradíte na‰im ãtenáfiÛm, co je
nutné k tomu, aby i oni se sv˘m
kokfiíkem na v˘stavû uspûli. 
Nejvût‰ím úspûchem m˘ch psÛ je titul
Svûtov˘ vítûz PoznaÀ a Svûtov˘ vítûz mla-
d˘ch Miláno, Evropsk˘ vítûz PoznaÀ a Ev-
ropsk˘ vítûz mlad˘ch Barcelona. Ne-
myslím si v‰ak, Ïe jsou nejcennûj‰í. Tituly
Klubov˘ vítûz a BOB od renomovan˘ch
rozhodãích, hlavnû pak ze zemû pÛvodu
Velké Británie, mají pro mne jako chova-
tele je‰tû vût‰í váhu.
K tomu, aby pes dosáhl takov˘ch v˘sled-
kÛ, nestaãí jen chtít, je nutné mít psa
odborníkem správnû upraveného a to
nejen na konkrétní v˘stavu, pfiedchází
tomu pravidelná péãe o srst, ãesání
a koupání, správná v˘Ïiva. Nestaãí tedy
jen krása, ale souãet v‰ech jmenovan˘ch
kritérií a také osobnost a um pfiedvádûjí-
cího a v neposlední fiadû spolupráce psa.
M˘m hlavním cílem je v‰ak chov, jenÏ je
bûhem na dlouhou trat, kter˘ nemá kon-
ce. VÏdyÈ pofiád je co zlep‰ovat a hledat.
Pokud si pofiizujete kokra na v˘stavy

a chov, je nezbytné pravidelné ãesání
a stfiíhání u zku‰en˘ch chovatelÛ, v˘ji-
meãnû v salonech. Pfiedem se informujte,
jak va‰eho psa upraví. PouÏití stfiíhacího
strojku na hfibet psa nepatfií! Neodborn˘
a neprofesionální stfiih vám jiÏ nikdy
nedá srst do pfiirozené kvality.
Jaká je úroveÀ na‰eho chovu
anglick˘ch kokrÛ? S jak˘mi
problémy se chov pot˘ká? 
ÚroveÀ ãesk˘ch kokrÛ je dobrá a to jak
na poli v˘stavním, tak loveckém. Na‰i
kokfii úspû‰nû reprezentují na zahraniã-
ních v˘stavách a obsazují pfiední pfiíãky
na vrcholn˘ch loveck˘ch zkou‰kách. Je
v‰ak uÏ‰í okruh tûch, ktefií se tomuto ple-
meni vûnují intenzivnû.
Nelze zastírat, Ïe i toto plemeno problé-
my má, nejsou v‰ak pfiíli‰ markantní. Po
stránce zdravotní se pfied pouÏitím v cho-
vu sleduje dysplazie kyãelních kloubÛ, její
v˘skyt je ãastûj‰í u jednobarevné linie.
Zodpovûdní chovatelé se snaÏí toto one-
mocnûní eliminovat v˘bûrem zdrav˘ch
jedincÛ, oãní vy‰etfiení zatím není pod-
mínkou pro chovnost, i kdyÏ PRA a cata-
racta toto plemeno postihuje. Dal‰ím
onemocnûním je vrozené selhání ledvin
(FN), epilepsie, dysplazie lokte a ãé‰ky. Je
velk˘ tlak od zahraniãních klubÛ a chova-
telÛ na sledování nûkter˘ch onemocnûní
vy‰etfiením DNA. V souãasné dobû je
k dispozici DNA test na PRA a FN. I pfies

nûkteré negativní postoje chovatelÛ je jiÏ
hodnû jedincÛ tímto zpÛsobem vy‰etfie-
no a je neodvratné, Ïe tomuto trendu
neunikneme ani my. Domnívám se, Ïe je
to ku prospûchu plemene, nesmí v‰ak b˘t
opomíjen typ a povaha.
Máte s anglick˘m kokr‰panûlem
dostatek zku‰eností. Komu byste
toto plemeno s ãist˘m svûdomím
doporuãil? A komu radûji ne?
Kokr‰panûl je v˘born˘ pes a spoleãník
pro kaÏdého, kdo je dÛsledn˘ a dostateã-
nû disciplinovan˘ sám k sobû. V poãát-
cích je nutné, aby pes vûdûl, Ïe jeho pán
je ten, koho bude poslouchat, nikdy nao-
pak. V na‰í zemi se mísení barev pfiíli‰
neprovádí, proto se vyskytují urãité odli‰-
nosti v povahách a temperamentu. Ví-
cebarevní kokfii jsou temperamentnûj‰í,
nûkdy s v˘skytem hyperaktivity doprová-
zené hlasov˘mi projevy, jsou v‰ak pfiátel-
‰tí a témûfi nekonfliktní k mal˘m dûtem.
Jednobarevní kokfii jsou vût‰í osobnosti
a rozváÏní. Pfii nesprávném vedení b˘vají
samci dominantní, i kdyÏ to není pravi-
dlem. ZaãáteãníkÛm, ktefií mají malé dûti,
bych v‰ak pfiesto doporuãil radûji fenku. 
Agresivní jedinec se dnes na v˘stavách
prakticky nevyskytne. Zodpovûdní chova-
telé kladou velk˘ dÛraz na povahy sv˘ch
psÛ. Rád bych v‰ak zdÛraznil: ve‰keré mé
názory a pfiipomínky se t˘kají kokr‰panû-
la s prÛkazem pÛvodu, toto je jedin˘
a správn˘ kokr‰panûl! Obãas se setkávám
s negativním postojem veterináfiÛ
a nûkter˘ch lidí k tomuto krásnému ple-
meni, nikdo v‰ak nebere v potaz, Ïe jejich
zku‰enosti se vztahují pfieváÏnû k jedin-
cÛm bez PP! To v‰ak není kokr‰panûl, ale
náhodn˘ v˘sledek páfiení jedincÛ z ulice
nebo jedincÛ, ktefií právû pro uãité
nevhodné znaky nemohli b˘t zafiazeni do
chovu. Vzorem pro mne jsou chovatelé
z Velké Britanie a Skandinávie, do jejich
úrovnû v‰ak musíme vyspût. 
Kdo si jednou pofiídí kokr‰panûla, jak má
b˘t, vût‰inou mu zÛstane vûrn˘ napofiád.
To je asi nejlep‰í dÛkaz, jak skvûlé pleme-
no to je. S Petrem Studeníkem 

rozmlouvala Lea Smrãková

Vítûzná ch. skupina Black Petrs 
Klubová v˘stava Nitra 2006

Úspû‰n˘ Chance on Changes Black Petrs
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Anglick˘ kokr‰panûl oãima chovatele

Petr Studeník
s nov˘mi
posilami 
chovu
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