
nozí úspû‰ní vystavovatelé,
pfiedev‰ím psÛ spoleãensk˘ch
plemen, vûdí, Ïe ing. Libu‰e

Brychtová je zku‰enou chovatelkou,
‰piãkovou vystavovatelkou a neúnav-
nou propagátorkou ãínsk˘ch naháãÛ.
Tak ji zná i okolní svût. Jistû právem
patfií mezi v˘razné postavy novodobé
ãeské kynologie. I takoví lidé patfií do
na‰eho seriálu Îijí se psem. 

Jak mû potkali psi
Teprve nedávno jsem pátrala v pamûti
a snaÏila se najít zaãátek svého vztahu ke
psÛm. MoÏná za to mÛÏe povleãení s ãer-
n˘mi a bíl˘mi pudlíky v mojí dûtské
post˘lce, snad mû ovlivnili rodiãe tím, Ïe
mi odmaliãka ukazovali kdejaké zvífiátko.
Kdo ví? Psa jsme doma nikdy nemûli a já
byla typick˘m dítkem, které po nûm tou-
Ïilo. Chodila jsem opatrovat psy kamará-
dek a vyuÏívala trpûlivosti blízkého cho-

vatele, jehoÏ zásluhou jsem se dostala
poprvé na v˘stavu, na cviãák, na bonitaci,
k porodu i k odchovu ‰tûÀat boxerÛ.
Moje otravování na téma: „Chci psa nebo
jezdit na koni“ neustávalo, a tak po ãase
padlo rodiãovské rozhodnutí: „Îádn˘ pes,
Ïádn˘ kÛÀ. PÛjde‰ do taneãních.“ Kdyby
rodiãe tu‰ili v˘voj vûcí pfií‰tích, asi by mû
do taneãní ‰koly nezapsali. Pfii nácviku
pfiedtanãení jsem se totiÏ seznámila se
sv˘m budoucím manÏelem. Ten nejenÏe
psa doma mûl, ale navíc byl ochoten pod-
porovat mé kynologické nad‰ení, coÏ
ostatnû s láskou, trpûlivostí a tolerancí
sobû vlastní ãiní dodnes. S ním mû pot-
kalo opravdové ‰tûstí.

První pes s rodokmenem
Pfied blíÏícími se osmnáct˘mi narozeni-
nami jsem udûlala vûc, kterou dnes
zájemcÛm o svá ‰tûÀátka vymlouvám. Bez
vûdomí rodiãÛ jsem si zamluvila perspek-

tivní ‰tûnû malého kníraãe pepfi a sÛl
s prÛkazem pÛvodu a oznámení o datu
odbûru dala své mlad‰í sestfie pod stro-
meãek. Tajemství se provalilo a v˘sledek
byl nasnadû. PokaÏené Vánoce a dal‰í váÏ-
ná diskuse na téma pes v na‰í rodinû.
ProtoÏe mi peníze pÛjãil mÛj tehdy je‰tû
ani ne nastávající manÏel, rodiãe mi dali
na vybranou. „Buì pÛjde z domu pes,
nebo ty.“ ·ly jsme nakonec obû. Já i kní-
raãka Afra Stajika CS. Po hlavû jsem hup-
la do kynologie a zaãala pracovat v cho-
vatelském klubu. S Afrou jsem skládala
zkou‰ky, jezdila na psí tábory, cviãila
a cestovala po ãesk˘ch v˘stavách. Afra se
stala krajskou a oblastní vítûzkou, coÏ
pro mû v osmdesát˘ch letech znamenalo
témûfi Nobelovu cenu. Odchovala jsem
s ní dva vrhy a doÏila se u nás krásn˘ch
patnácti let.

V˘stavní úspûchy 
a chycení se drápkem
Na první v˘stavu v roli vystavovatele jsem
vyrazila v roce 1987 plná oãekávání,
neboÈ mi v‰ichni tvrdili, jak je Afra krás-
ná. Dostali jsme známku „velmi dobrá“
a já se zafiekla, Ïe to takhle nenechám.
Pfies prázdniny jsem s fenkou nabûhala
desítky kilometrÛ, nauãila se jí vystavovat
na volno, investovala jsem do krmení
a peãovala o její srst jako nikdy pfied tím.
Od podzimu uÏ fenka nebyla k poraÏení
a zaãalo se o ní mluvit. Tady se zrodil mÛj
recept na úspûch: „Kam upfie‰ pozornost,
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Rozhovor

V ŘÍŠI plné zázraků

M

„Vítejte ve svûtû plném pfiekvapení, vítejte v fií‰i psÛ plné
zázrakÛ, vítejte mezi naháãi. Jsou zvlá‰tní a nev‰ední, 
mají originální vzhled, jedineãné vlastnosti i neuvûfiitelné
moÏnosti komunikace s lidmi. Objevte jejich kouzlo také
Vy!“ Tûmito slovy vás pfiivítají webové stránky nahaci.cz,
které tvofií a spravují manÏelé Brychtovi z Prahy. 

Nikdy nebudeme bez
naháãe. Nyní máme
ãíÀánkÛ ‰est.
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tam jde energie a vûci se zaãnou mûnit.“
V roce 1990 jsme se s manÏelem vzali
a celou svatební cestu strávili na brnûn-
ské svûtové v˘stavû psÛ. Od té doby chy-
bíme na prestiÏních v˘stavách FCI jen
málokdy a já se pokaÏdé snaÏím okoukat
nûco nového od nejlep‰ích chovatelÛ,
vystavovatelÛ i rozhodãích. Je fiada lidí,
kter˘m bych ráda podûkovala za to, co mû
nauãili a dosud uãí. A kynologie? Ta je
m˘m koníãkem, zãásti zamûstnáním
i nedílnou souãástí denního Ïivota. 

Proã zrovna naháãi?
Pfiíchod naháãÛ do na‰í rodiny je dílem
náhody. Na inzerát nabízející ‰tûÀata ãín-
ského chocholatého psa jsem odpovûdûla
z náhlého popudu, kter˘ neumím dodnes
vysvûtlit, a nad legraãními pfiíhodami na-
‰eho seznamování se s bezsrst˘m pleme-
nem se ãtenáfii mojí kníÏky Naháãi stále
dobfie baví. Psal se rok 1991 a my jsme si
jeli na Slovensko pro Aryana z Vlozu, kte-
r˘ se pozdûji stal historicky prvním inter-
‰ampionem v âR. Kouzelná povaha
a neopakovatelné vlastnosti plemene nás
zaujaly natolik, Ïe jsme si po pÛl roce pfii-
vezli nahatou holãiãku. S Aryanem a Cen-
Ling jsme vyjeli na mnoho v˘stav do vol-
nû otevfiené Evropy a propagovali jsme
nev‰ední plemeno, kde se dalo. V tisku,
v rádiu, v televizi, u nás i v zahraniãí.
Doma jsme mûli brzy jasno. Nikdy nebu-
deme bez naháãe. Nyní máme ãíÀánkÛ
‰est, z toho ãtyfii inter‰ampiony, jednu
veteránku a jedno odrostlé ‰tûnû. 

Co je více? Titul Svûtové
vítûzky, Evropsk˘ch vítûzÛ nebo
úspûchy chovatelské skupiny? 
Pro mû je nejvût‰í hodnotou vzájemné
souÏití se psy, spoleãná radost, jejich bez-
bfiehá láska, pfiítomn˘ okamÏik a to, co
dáváme jeden druhému. Asi to bude znít
zvlá‰tnû, ale v dobû, kdy mám za sebou
více neÏ 300 v˘stav absolvovan˘ch po
Evropû i mimo ni, musím fiíct, Ïe v˘stav-
ní tituly nic svûtoborného neznamenají.
Principiálnû je kaÏdá v˘stava stejná, sub-
jektivnû se hodnotí exteriér psa, a jen lidé
si vymyslí, o jak˘ titul se zrovna soutûÏí.
Pokud to pfieÏenu, pak je úplnû jedno,
jestli v kruhu bûháte o oblastního, nebo
o svûtového vítûze. Odmûna by mûla b˘t
pro psa vÏdy stejnû radostná. Já se jezdím
na v˘stavy se sv˘mi psy bavit a oni to
dobfie vûdí. Nûkdo hraje hokej, nûkdo sbí-
rá staroÏitnosti, já jsem si na‰la koníãka
ve vystavování psÛ. Abych ale neutekla
va‰í otázce. Úspûch chovatelské skupiny
je pro mû o nûco cennûj‰í neÏ titul indi-
viduální, protoÏe je v˘sledkem spoluprá-
ce vícero majitelÛ a jejich v˘borné péãe

o odchovaná ‰tûÀata. Podafií-li se sestavit
soutûÏní chovatelskou skupinu a uspût,
je to nejkrásnûj‰í odmûna pro chovatele
za jeho snahu o kvalitní chov, jakou
znám. Hodnotou je pro mû také dlouho-
dob˘ zisk titulÛ. Nikdy jsem si neumûla
pfiedstavit, co to znamená, získá-li nûjak˘
jedinec 71x titul vítûz plemene,
70x CACIB, 23 ‰ampionátÛ 13 rÛzn˘ch
zemí atd. A vidíte. Tenhle husarsk˘ kou-
sek dokázala Ich. Gessi Modr˘ kvût, ani
nevím jak. Jen jsme jezdili po v˘stavách
a ona se líbila bez ohledu na sílu konku-
rence, jméno rozhodãího, stát FCI ãi kon-
tinent. Pro mû je ale nejdÛleÏitûj‰í, Ïe se
dokáÏe pfiitulit i lumpaãit, Ïe je zdravá
a veselá jako v‰ichni na‰i ostatní psi.

Lidé a vztahy ve vrcholové
kynologii, psi a peníze
Nechcete napsat knihu? To by byl best-
seller! Po dvaceti letech aktivní pejskafii-
ny se mi zdá nejhor‰í, kdyÏ nûkdo bere
kynologii smrtelnû váÏnû, hledá v ní
uplatnûní z dÛvodu neschopnosti dûlat
nûco jiného nebo si pfies psy léãí mind-
ráky. Je jedno, jestli s takov˘m pfiístupem
dûlá funkcionáfie, vystavuje, chová nebo

cviãí, a je jedno, v jaké zemi pÛsobí. Tolik,
kolik je lidsk˘ch charakterÛ, do tolika
rÛzn˘ch situací se lze dostat. Zdá se mi
teì pfiípadné citovat rãení: „KaÏd˘ dobr˘
skutek bude po zásluze potrestán.“
Mohla bych jej od minuty podepsat a se
mnou jistû fiada dal‰ích lidí, z nichÏ mno-
zí jiÏ kynologii opustili. B˘t vidût, nesty-
dût se b˘t dobr˘, dûlat nûco ‰piãkovû a na
vlastní zodpovûdnost, stát za sv˘mi
názory nebo otevfienû pfiiznat chybu, to
je v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách docela
riskantní podnik. Dlouho mû mrzelo, Ïe
vozíme vítûzství z nejprestiÏnûj‰ích akcí
Evropy i svûta, propagujeme ãeskou
kynologii, jak se dá, a nejménû uznání
pak najdeme doma. Ale uÏ jsem si zvykla,
na‰la vlastní cestu a povznesla se nad
malicherné mrzutosti, jichÏ je na‰e ãeská
pidizemiãka plná. A kdyÏ je mi nûkdy
pfiece jen ouvej, postaãí si tfieba uvûdo-
mit, kolik je na svûtû mûst, jeÏ mají více
obyvatel neÏ âeská republika. Rychle to
pomáhá zmûnit úhel pohledu. 
Co se t˘ãe penûz, dávno jseme se s man-
Ïelem vyrovnali s faktem, Ïe v na‰em
pfiípadû je chov a vystavování psÛ jakou-
si obdobou ãerné díry. Finance v ní
v˘hradnû mizí a to kosmickou rychlostí.
Poãet absolvovan˘ch v˘stav, kvalita
krmení, kosmetiky i péãe o psy je tako-
vá, Ïe na návrat byÈ jen mizivého pro-
centa nákladÛ je zbyteãné myslet. Kdo
by ale chtûl porovnávat upfien˘ pohled
vûrn˘ch psích oãí s penûzi? My máme
své Ïivotní hodnoty jinde.

Plány do budoucna 
Pfiíli‰ neplánuji, a kdyÏ, tak jen krátkodo-
bû. Víte, mû pfiíleÏitosti potkávají samy. Já
je pouze pfiijímám a uvádím do Ïivota.
·tûstí pfieje pfiipraven˘m, ne? Dosud mû
napfiíklad míjí moÏnost stát se rozhodãí
pro posuzování exteriéru, ale tfieba to tak
má b˘t, co já vím. Ráda bych si je‰tû
nûkdy zasoutûÏila na svûtové v˘stavû
v chovatelské skupinû Modr˘ kvût pana
Pospí‰ila, se kterou mû pojí mnoho krás-
n˘ch záÏitkÛ. Doufám, Ïe mû v Ïivotû pot-
kají dal‰í skvûlí pejskové, s nimiÏ si uÏije-
me hodnû radosti a pfiivezeme do âech
tituly, doprovázené propagací plemene
i kynologie. Urãitû potkám spoustu zají-
mav˘ch lidí i skuteãn˘ch kynologick˘ch
osobností. A také vûfiím, Ïe jednou moje
zku‰enosti a nápady vyuÏije nûkdo, kdo
bude schopen posunout ãeskou kynolo-
gii zpût do stfiedu svûtového dûní, kam
podle mû svou kvalitou patfií. Nechme se
pfiekvapit, vÏdyÈ moderní dûjiny tohoto
svûta pí‰eme právû teì a já jsem moc
ráda, Ïe v nich psi mají své pevné místo.

Poslouchal Zdenûk GorgoÀ
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vzájemná
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