
enÏe tenhle pohledn˘ a nadmíru
temperamentní Maìar je ohafi –
vyÏla. A Markéta má urãitû spoustu

zku‰eností ze Ïivota s v˘sostnû loveck˘m
plemenem ve mûstû. MoÏná budou zají-
mat i vás, ktefií byste ji chtûli následovat,
ale zároveÀ z toho máte trochu obavy.

Proã jste se vy, ãlovûk Ïijící 
v 1 + 1 uprostfied mûsta, 
rozhodla zrovna pro ohafie?
MÛj první pes byl jork‰ír dÛvûrnû pfiezdí-
van˘ ·elmiã. Bylo jich tehdy je‰tû málo,
kaÏdou chvíli se mû nûkdo vtipn˘ ptal,
„jak ãasto se v tom musej mûnit baterky“.

Nikdy na nûj nezapomenu. Ohafi byl tako-
v˘ mÛj sen, byla jsem smífiená s tím Ïe
nesplniteln˘. OdjakÏiva jsem obdivovala
eleganci jejich pohybu, jejich vzne‰enou
krásu jako ze star˘ch obrazÛ, ale i jejich
inteligenci a vlídnost. Nádherní jsou
v‰ichni, já jsem v‰ak milovnice podzimu,
jeho barev, a tak jsem si pfiedstavovala,
jak se kolem mne nûkde pfii brouzdání se
mlhou nosí pes stejnû rezav˘ jako to spa-
dané listí – tfieba takov˘ irsk˘ setr. JenÏe
pak jsem se zadívala do zvlá‰tních janta-
rov˘ch oãí maìarského ohafie…
Tehdy se má práce zaãala ubírat smûrem
ke svobodnému povolání, navíc jsem
vûdûla, Ïe se mnou pes mÛÏe chodit bez
problémÛ do redakce. Ale stejnû jsem to
zvaÏovala, aÏ jsem z toho nespala – jestli
mu budu moci dát v‰echno, co potfiebuje.
Stále panuje mínûní, Ïe loveck˘ pes do
mûsta nepatfií, Ïe tam dokonce trpí. Dnes
uÏ vím, Ïe v‰echno jde, kdyÏ se chce, zvlá‰È
kdyÏ se chce hodnû. ZáleÏí na tom, nakolik
mu mÛÏete a jste ochotni pfiizpÛsobit svÛj
Ïivotní styl. A v tomto ohledu mi Faust
skuteãnû zmûnil Ïivot od základÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe se vyskytujete
na v‰ech moÏn˘ch psích akcích, 
je vá‰ pes docela známá a oblíbená
figurka. MÛÏete nám ho 
pfiedstavit je‰tû trochu blíÏe?
Je pravda, Ïe má v‰ude známosti, kamko-
li pfiijdeme, ze v‰ech stran se oz˘vá „âau
Fauste“ a ani on nikoho nemine, aniÏ by
se s ním v‰í silou nepfiivítal. Co je Ïiv, je‰-
tû se nezastavil, coÏ je chvilkami i ponû-
kud únavné. V‰echno dûlá rád, do v‰eho
se hrne po hlavû, aÈ je to do hospody, do
tramvaje, nebo k veterináfii. K tomu v‰e-
mu je Faust takfika nepfiíãetnû hodn˘ pes,
doslova milovník v‰eho lidstva, takÏe ãas-
to b˘vá zván na akce pro vefiejnost, „aby
po nûm mohly lozit dûti“, vracívá se
odtamtud ze v‰eho toho hlazení témûfi
o‰oupán, a je‰tû nemá dost. Cel˘m jmé-
nem je to Baron Faust, pfiíjmením
Z Pansk˘ch lesÛ. Pfiiznávám, Ïe pÛvodnû
jsem ho chtûla pouze jako spoleãníka, ale
kdyÏ tak pûknû vyrostl do krásy, pfiesvûd-
ãila mû jeho chovatelka Sylva Lepiãová,
abych ho alespoÀ jednou dvakrát nûkde
ukázala. Dnes má Baron Faust titul
Inter‰ampion, je ·ampionem âeské
republiky a nûkolika dal‰ích zemí, Klu-
bov˘m vítûzem, Národním vítûzem, Ví-
tûzem poháru stfiední a v˘chodní Evropy,
22krát CACIB, mnohokrát BOB, BIG atd.
atp. Zcestovali jsme spolu také kus svûta,
úspû‰ní jsme byli i na svûtov˘ch v˘sta-
vách v Amsterdamu a Dortmundu. Ne-
znám psa, kter˘ by se radûji pfiedvádûl –
po kruhu chodil vÏdycky jako baletka,
a kdyby ho obdivovali, ve v˘stavním po-
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FAUST A MARKÉTA
– dvojka ze sousedství
Markéta je na‰e kolegynû. Ve Svûtû psÛ a dal‰ích ãasopisech
Nakladatelství Minerva má na starosti jazykovou stránku vûci.
A vûfite, Ïe kdyÏ se vloudí chybiãka, nikoho to nemrzí víc neÏ ji…
Kudy Markéta chodí, tudy ji doprovází Faust. ·tíhl˘ svalnat˘
a zcela oddan˘ zrzav˘ krasavec je stále dobfie naladûn˘ a mluvit 
se s ním pr˘ dá o v‰em. Pokud ho v˘jimeãnû nemá po boku, v‰ichni
se starostlivû poptávají po jeho zdraví. Co by za to jiná dala.
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stoji by klidnû stál t˘den. Byt máme pln˘
pohárÛ v‰ech tvarÛ a velikostí, ale uji‰Èu-
ji vás, Ïe na tomhle v‰em mÛj vztah
k nûmu nestojí. 
I kdyby se tatínkovi a mamince tak nepo-
vedl, vÏdycky to bude mÛj milovan˘
„zrzavec“, „papriká‰“, „ãlopes“ a „pfiítel po
Sovûtském svazu nejvûrnûj‰í“, kterého
bych nedala za Ïádné peníze.
Vás pes je v‰ak také jedním
z pracovnû nejúspû‰nûj‰ích
maìarsk˘ch ohafiÛ u nás – má
patery lovecké zkou‰ky, v‰echny 
v 1. cenû. Jak se toho dá dosáhnout
s prvním loveck˘m psem v Ïivotû?
Jedinou cestou k uchovnûní loveckého
psa, byÈ by byl na v˘stavách sebeúspû‰-
nûj‰í, jsou zkou‰ky z v˘konu. Mûla jsem
pocit, Ïe zajistit, aby takhle poveden˘ pes
pfiivedl na svût nûjaké potomstvo, je pfií-
mo moje morální povinnost. Kdybych
tehdy vûdûla, do ãeho jdu a jak to bude
nároãné, asi by Faust jednou skonal jako
panic. VÏdycky jsem tvrdila, Ïe pes se
nepÛjãuje, a zdÛrazÀovala jsem, Ïe mys-
livci bych ho nesvûfiila ani na deset
minut. Nezbylo mi tedy, neÏ se do nûãe-
ho, o ãem jsem mûla jen matné tu‰ení,
pustit sama. âasto mi volají lidé v podob-
né situaci, abych jim poradila. Stra‰nû
ráda bych jim pomohla, ale Ïádná schÛd-
ná cesta pro nû obvykle neexistuje. Cviãit
loveckého psa podle pfiíruãek opravdu
nejde – musíte mít na aportování stále
k dispozici mrtvou zvûfi – pernatou, srst-
natou, li‰ku. Musíte stfiílet, aby si vá‰ pes
na stfielbu zvykl, coÏ bez zbrojního pasu
nejde. Jako nepovolaná osoba nemáte se
psem navolno v honitbû co pohledávat.
Navíc vût‰ina z nás smrtelníkÛ v pracov-
ní dobû musí pobíhat úplnû nûkde jinde
neÏ po lese. Sehnat nûkoho, kdo by kro-
mû va‰eho psa uãil lovecké abecedû i vás,
je nadlidsk˘ v˘kon. A pokud se rozhod-
nete si psa nechat za nemalé peníze vycvi-
ãit u nûkoho, kdo se tím Ïiví, bude muset
b˘t z domu tfieba dva roky (fenky to
v tomto ohledu mají o dost snaz‰í).
Zkrátka pokud nejste myslivec a nebydlí-
te nûkde u lesa, témûfi to nemá fie‰ení.
Já jsem nakonec mûla to ‰tûstí, Ïe jsem
„uãitele lovu“ na‰la, a jsem Milo‰ovi
Macháãkovi dodne‰ka vdûãná, Ïe mû
v tom nenechal. Do loveckého v˘cviku
jsem se tehdy vrhla se zaÈat˘mi zuby –
kdyÏ o tom tak pfiem˘‰lím, moÏná jsem
tenkrát potfiebovala nûco dokázat sama
sobû, protoÏe se mi na jin˘ch frontách
tehdy nûjak nedafiilo. Byly to zvlá‰tní sko-
ro tfii roky mého Ïivota, kdy jsem chodila
po Praze obleãená „jako hajnej“, v igelitce
nûjaké mrtvé, z mrazáku vytaÏené zvífie,
holiny s sebou, a sotva jsem ve mûstû

vyfiídila nutné obÏivné záleÏitosti, aby-
chom s Faustem neumfieli hlady, honem
rovnou do lesa, do pole nebo k rybníku.
Fausta to bavilo nesmírnû, na cviãení se
vÏdycky nepfiíãetnû tû‰il, já jsem ov‰em
uÏ byla dost znaãnû nervózní z toho, Ïe
v‰echny dal‰í záleÏitosti musely jít v té
dobû stranou, nebyl ãas ani s kamarád-
kou zajít na kafe. Nakonec jsme to
s Faustem dotáhli aÏ k mezinárodním
v‰estrann˘m zkou‰kám v 1. cenû a k oce-
nûní CACT, na coÏ jsem, pfiiznám se, fakt
docela py‰ná. MoÏná jsem za tu dobu
mohla udûlat spoustu uÏiteãn˘ch vûcí,
tfieba si zlep‰it angliãtinu, udûlat koneã-
nû fiidiãák… 
Ve‰ker˘ voln˘ ãas jste v tomto
období trávila mezi myslivci, vím, Ïe
doteì s nimi s Faustem jezdíte ven,
obãas se zúãastníte i honu. Pfiijali
vás myslivci hned mezi sebe?
MÛj vztah k myslivosti byl vÏdy mírnû
fieãeno smí‰en˘, ovlivnûn˘ pfiípady
nesmyslnû zastfielen˘ch psÛ i v˘cvikov˘-
mi metodami rÛzn˘ch „expertÛ“. KdyÏ
jsem se objevila jako naprost˘ zaãáteãník
se psem tak temperamentním, Ïe se
jenom vlnil, poãítám, Ïe se sázeli, za jak
dlouho mû to pfiestane bavit. KdyÏ ale
vidûli, jak jsem se zaÏrala, pokaÏdé mi
pomohli, jak mohli. Ne vÏdy a ve v‰em
jsem na rady zku‰en˘ch dala, hádala jsem
se s nimi, tvrdila jsem, Ïe znám svého psa
natolik dobfie, abych vûdûla, Ïe mi vyhoví
i bez zbyteãnû tvrdého nátlaku. Pfii zkou‰-
kách se mnou obvykle chodila velká ãást
korony pfiihlíÏejících, protoÏe chtûli vidût
pracovat „toho maìara s tou Ïenskou“.
A musím fiíct, Ïe dobr˘ v˘kon neváhali
ocenit a Faust nûkolikrát pfii práci sklidil
i potlesk na otevfiené scénû. V‰echny úko-
ly totiÏ plnil s nevídan˘m nad‰ením
a v rekordním ãase, pfiímo se pfii práci
tetelil radostí. Neodpustila jsem si v‰em
uctívan˘m v˘cvikáfiÛm objasnit, Ïe to nej-
spí‰ bude tím, se spává v posteli…
Postupem doby myslím padly pfiedsudky
na obou stranách. S mnoha s tûmi, ktefií
mi zpoãátku pomohli radou, jsme zÛstali

pfiáteli, mnoha z nich si váÏím. Abych za
Faustem nezaostávala ve vzdûlání, nako-
nec jsem se tak vybiãovala, Ïe jsem si
myslivecké zkou‰ky udûlala také, a do-
konce s vyznamenáním. Po zralé úvaze
bez zbrojního pasu, protoÏe vím, Ïe na
Ïivého tvora bych nikdy nevystfielila – tak
takov˘ já jsem myslivec! 
Po v‰ech zku‰enostech a záÏitcích,
které máte nyní, doporuãila byste
ohafie jako spoleãníka do mûsta?
VÏdycky se snaÏím odradit nad‰ence, ktefií
pro psa, a to jakéhokoli, opravdu nemají
podmínky. Tfieba si právû budují kariéru
a jsou v práci dvanáct hodin dennû. Mít
malého spoleãenského psíka je ve mûstû
urãitû praktiãtûj‰í a pfiinese to ãlovûku
stejnû radosti. JenÏe elegance velk˘ch
sportovních psÛ má svou magickou pfii-
taÏlivost. Lidé touÏí po rotvajlerech, dobr-
manech a nûmeck˘ch ovãácích, ale pokud
je nezvládnou, mohou zpÛsobit mnoho
nepfiíjemností sobû i druh˘m. Pokud
nezvládnete ohafie, budete za ním moÏná
trapnû jezdit po bfii‰e, ale rozhodnû se
nestane postrachem okolí. Jistû existují
v˘jimky, ale typick˘ ohafi miluje v‰echny,
i cizí, lidi, najmû pak dûti, a nevyhledává
konflikty s ostatními psy. Slu‰nû vychova-
n˘ ohafi, kter˘ ví, co je pfiivolání, nemá ani
tendenci ‰tvát zvûfi (podot˘kám, Ïe obtíÏ-
nûj‰í to mÛÏe b˘t s honiãi, ke kter˘m pat-
fií tfieba tolik oblíbení bíglové). ¤eknu teì
asi my‰lenku, která bude ortodoxním
lesním muÏÛm znít kacífisky, ale ohafi
nemusí b˘t ne‰Èastn˘, pokud nebude
zrovna lovit. Drobné zvûfie ub˘vá, mnoho
honiteb je soukrom˘ch a myslivost poma-
lu pfiestává b˘t lidov˘m koníãkem. UÏ
nyní mnoho loveck˘ch plemen jen tûÏko
nachází uplatnûní. AÈ se nám to líbí nebo
ne, ohafi má v‰echny pfiedpoklady stát se
sportovním spoleãníkem budoucnosti.
Ohafi není pes na kanape, i kdyÏ obãas na
nûm lehává velmi rád. Je tfieba mít na nûj
hlavnû ãas a dopfiát mu dostatek pohybu.
Ten ov‰em neu‰kodí ani vám. 
Tento dlouh˘ skoro monolog je ukázko-
v˘m pfiíkladem toho, jak mÛÏe b˘t hovo-
rová ãe‰tina krásná. Nedivme se, vÏdyÈ
PhDr. Markéta ·ádková je absolventkou
Filozofické fakulty UK se specializací na
ãesk˘ jazyk. Tato odbornost, praktická
novinafiina a láska ke zvífiatÛm jí byly
osudn˘mi. To, Ïe spolupracuje s Naklada-
telstvím Minerva jako jazykov˘ redaktor
urãitû není náhoda.
Anglick˘ odborník Stanley Coren ve své
knize Inteligence psÛ (1994) uvádí, Ïe
maìarsk˘ ohafi se ve v˘bûru asi osmdesáti
plemen psÛ nachází na skvûlém 25. místû.
A kdo poznal Fausta, ten to zajisté mÛÏe
dosvûdãit! Poslouchal Zdenûk GorgoÀ
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