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ROZHOVOR

Co v‰echno dokáÏou malí kníraãi

K

dyÏ jsme hledali nûkoho, kdo by
osobní zku‰eností doplnil obecn˘
ãlánek o mal˘ch kníraãích, stûÏí
jsme mohli narazit na povolanûj‰ího ãlovûka, neÏ je právû Zuzana Rozová. S kníraãi a pro kníraãe Ïije uÏ rovn˘ch 35 let.
A vÏdy to byli ti nejmen‰í z nich..

A co vá‰ vÛbec první pes?
Byl to také kníraã?
Byl. JenomÏe já jsem to tehdy nevûdûla.
Od babiãky jsem jako dárek dostala pejska, kterého jsem si pﬁála, ale tehdy mi
bylo úplnû jedno, k jakému plemeni patﬁí, jestli je to „bezpapírák“ nebo úpln˘
voﬁí‰ek. AÏ nûjak˘ pán na ulici, kter˘ se se
mnou dal do ﬁeãi, mi prozradil, Ïe mám
kníraãe. A od té doby se malí kníraãi stali
m˘m osudem.

UÏ s tím prvním jste
se vûnovala v˘cviku?

Tito malí kníraãi
se prezentují
jako záchranáﬁi
a tuto disciplínu
zvládají
skuteãnû na
nejvy‰‰í úrovni

Poháry už nepočítám...
První, co vám v bytû inÏen˘rky Zuzany Rozové padne do
oãí, je prosklená vitrína a rÛzné police s neuvûﬁiteln˘m
mnoÏstvím pohárÛ a dal‰ích cen s kynologickou
tematikou. „Kolik jich va‰i psi získali?“ pﬁímo se vnucuje
první otázka. „Ale to je jenom malá ãást, tûch, kter˘ch
si nejvíce cením. KdyÏ jich bylo rovn˘ch osm set,
s poãítáním jsem pﬁestala. TakÏe vlastnû ani nevím...“
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Ano, a zaãala jsem úplnû od píky.
Zpoãátku jsem o psech nevûdûla zhola
nic. Doma jsme mívali jen koãky. Fenka
ov‰em byla nesmírnû temperamentní,
a tak jsem usoudila, Ïe ji musím nûjak
zcivilizovat. Koupila jsem si tedy kníÏku
a podle ní ji zaãala cviãit. Bavilo mû to
,a tak jsem mûla snahu docházet s ní
nûkam na cviãi‰tû. Ale tehdy nebylo
vÛbec zvykem cviãit psa malého plemene.
Obcházela jsem rÛzná cviãi‰tû a vyslechla
si z úst „nadﬁazenûj‰ích“ majitelÛ velk˘ch
plemen mnoho poznámek o nebezpeãí
„létajících káÀat“ a aÈ si jdu pejsánka venãit radûji jinam. Vût‰inou jsem jim pﬁedvedla perfektní „trojkovou“ poslu‰nost
a ode‰la. Nakonec jsem se dozvûdûla
o cviãi‰ti tehdej‰ího Klubu chovatelÛ kníraãÛ v Dolních Poãernicích. Zde mû pﬁijali s otevﬁenou náruãí. Dnes uÏ mají v‰ichni malí psi pro‰lapanou cestiãku a také
moÏností zamûﬁení v˘cviku je mnohem
více a stále pﬁib˘vají dal‰í.

Jaké druhy v˘cviku jste se s sv˘mi
kníraãi vyzkou‰ela na vlastní kÛÏi?
Zaãala jsem klasick˘m „sluÏebním“ v˘cvikem podle tehdej‰ího zku‰ebního ﬁádu
Svazarmu, tehdy i s obranou. Pak jsem se
vrhla na záchranaﬁinu v dobách, kdy to
tady byla úplná novinka. JiÏ v roce 1976
jsme vyhráli závod v Odolena Vodû, také
tradiãní memoriál B. Mikolové, tehdy je‰tû vypisovan˘ jen pro stﬁední a velké kníraãe. Po roz‰íﬁení zku‰ebního ﬁádu
o zkou‰ky mal˘ch plemen a tím také
zákazu skládat ostatní zkou‰ky jsme se
plnû vûnovali závodûní a zúãastnili se
pﬁeváÏnû úspû‰nû mnoha pﬁeborÛ a mistrovství (napﬁiklad Liga mal˘ch plemen,
závody O pohár generálního ﬁeditele
ÚCS aj.). V roce 1977 jsme sloÏili záchranáﬁské zkou‰ky na historicky prvních
zkou‰kách konan˘ch v tehdej‰í âSSR.
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Záchranaﬁinû, tedy snad nejsmysluplnûj‰í
kynologické disciplínû, jsem plnû propadla a intenzivnû se jí vûnuji dodnes, a to
v plochách, sutinách, stopaﬁinû, lavinách
i ve vodû podle na‰eho i mezinárodního
zku‰ebního ﬁádu. Dodnes mám sloÏeno
78 zkou‰ek. Po ustavení Klubu agility
jsem se od roku 1993 zaãala intenzivnû
vûnovat i této kynologické disciplínû.
Mnohokrát jsem se úspû‰nû zúãastnila
mistrovství republiky, Evropy i svûta.
V letech 1993 a 1994 jsem vyhrála MS
(PAWC), vloni jsem se sv˘mi psy obsadila první tﬁi místa. MÛj pes Amis
z Roznetu se stal prvním ICH agility na
svûtû. Tyto tﬁi disciplíny se stﬁídavû snaÏím dûlat na vrcholové úrovni, ale

Foto Martin Smrãek

Kníraãi ochotnû a dobﬁe skáãou

vyzkou‰eli jsme i dal‰í. Byli jsme tﬁeba
první na MR ve flyballu.
V‰ichni mí psi jsou drÏiteli titulu Îelezn˘
pes, tedy úspû‰nû absolvovali psí triatlon.
Posledním zpestﬁením je teì pro nás
coursing. KdyÏ jsem zjistila, Ïe se tûchto
terénních psích dostihÛ zúãastÀují i jiní
psi neÏ chrti, ﬁekla jsem si, proã to nevyzkou‰et. A moje kníraãe to ohromnû
chytlo, mají v sobû velkou chuÈ jít dopﬁedu a sledovat „koﬁist“. Ale to není zásluha
nûjakého cviãení nebo tréninku, spí‰e
vrozen˘ch vloh. CoursingÛ se nezúãastÀujeme pravidelnû, jen tak tﬁikrát ãtyﬁikrát do roka, ani se na nû nijak zvlá‰È
nepﬁipravujeme. Pﬁesto se moje fenka
Princess Peg z Roznetu stala coursingovou vítûzkou roku.
Jak vidíte, paleta toho, co se s sv˘mi kníraãi dûlám, je docela ‰iroká. Stále mám tﬁi
aÏ ãtyﬁi psy a samozﬁejmû s kaÏd˘m nedûlám vrcholovû v‰echno. To by ani ne‰lo
zvládnout. DrÏím se jednoduché zásady:
co je baví, tomu se vûnujeme. Na‰tûstí
kníraãe baví skoro v‰echno kromû nicnedûlání. V tom je to s nimi moÏná lehãí
neÏ s nûkter˘mi jin˘mi plemeny.

UÏ jste to nakousla, mohla
byste tedy je‰tû jednou shrnout,
jací malí kníraãi podle vás jsou?
Je to tûÏké ﬁíci takhle obecnû, protoÏe
individualita hraje u psÛ velkou roli,
mnohdy vût‰í neÏ plemenná pﬁíslu‰nost.
Kníraãi, které jsem mûla já, byli Ïiví,
nûkdy aÏ divocí, rychlí, ale pﬁitom se rychle uãili a ochotnû se mnou spolupracovali. Nikdy jsem je nemusela do niãeho
nutit, spí‰e naopak. Je pravda, Ïe jsem
vÏdy dávala pﬁednost takov˘m temperamentním typÛm, protoÏe to v‰echno jsou
optimální vlastnosti pro v˘cvik i na té
nejvy‰‰í úrovni. Pes musí mít temperament a musí mít zájem o v‰echno. S drilem byste u mal˘ch kníraãÛ moc nepoﬁídili. Musíte je nadchnout – coÏ neb˘vá
problém – a dokázat jim vysvûtlit, o co
vám jde. Chápou stra‰nû rychle, kdyÏ se
jim nûco dobﬁe ukáÏe, umûjí to prakticky
hned. A nezapomínají, není nutné s nimi
nauãené poﬁád opakovat. Má to ov‰em
také druhou stránku: dají se velmi rychle
zkazit. KdyÏ mají nûjak˘ ‰patn˘ záÏitek,
pamatují si ho cel˘ Ïivot.
Ale nebudu zapírat, Ïe existují také jiní
malí kníraãi. Prav˘ kníraãsk˘ temperament dnes nûkdy ustupuje do pozadí,
z kníraãÛ se stávají jen v˘stavní nebo
spoleãen‰tí psi, kteﬁí uÏ nemají tu razanci a zápal. Nechci to odsuzovat, ﬁadû lidí
to vyhovuje. Jen pokud se nûkdo chce
vûnovat i v˘cviku, zvlá‰tû na vy‰‰í úrovni, mûl by dobﬁe vybírat, po jak˘ch rodiãích si vezme ‰tûnû. I kdyÏ k vyslovenému rozdûlení na pracovní a v˘stavní linie
u mal˘ch kníraãÛ nedo‰lo, pﬁece jenom
se dá celkem dobﬁe vysledovat, kter˘ chovatel dává ãemu pﬁednost. Pokud nûkdo
hodlá se ‰tûnûtem pracovat, mûl by si

Baví je v‰echno: i pﬁiná‰ení aportu.
Jen je dÛleÏité je správnû nadchnout.

peãlivû vybrat potomka pracovnû veden˘ch, temperamentních rodiãÛ s pevn˘mi nervy. KdyÏ to bude v nûkolikáté
generaci, tím lépe.

Vûnujete se také chovu?
Ano, od roku 1988 mám chovnou stanici
Z Roznetu. V abecedû uÏ se pomalu blíÏím ke konci (pozn. red. V oficiálních
chovatelsk˘ch stanicích se vrhy pojmenovávají postupnû podle abecedy, cel˘ vrh
od stejného písmene). Poslední ‰tûÀátka
jsem pojmenovala od písmene Q. VÏdy
jsem se snaÏila klást dÛraz na spojení krásy se standardní povahou. Mnoho psÛ
z mého chovu získalo snad v‰echny myslitelné tituly vãetnû inter‰ampiona. Na
svûtové v˘stavû v Dortmundu v roce 1991
moji psi dokonce byli druzí v soutûÏi chovatelsk˘ch skupin. Z toho v‰eho jsme
mûla samozﬁejmû velkou radost, ale pﬁece
jenom to nepovaÏuji za nejdÛleÏitûj‰í. Pro
Zuzana Rozová
se sv˘mi ãtyﬁmi
kníraãi
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I kdyÏ se
dokáÏou
pﬁizpÛsobit
kaÏdému
prostﬁedí,
nejvíce jim
vyhovuje
pﬁíroda

mû je hlavní, aby kníraã mûl dobrou povahu a temperament a aby byl v‰estrannû
pouÏitelní˘

Lze vÛbec dosahovat najednou
‰piãkov˘ch v˘konÛ na soutûÏích
krásy, tedy na v˘stavách,
a zároveÀ na vrcholn˘ch soutûÏích?
To víte, Ïe to je trochu problém. Srst kníraãÛ je nutno na v˘stavu speciálnû upravovat a udrÏovat, a to není vÏdy úplnû
sluãitelné s pohybem v tûÏkém terénu
tﬁeba pﬁi záchranáﬁském v˘cviku, kter˘
srst zákonitû po‰kodí. Dal‰í problém je
ãasov˘: kdyÏ chce ãlovûk „vyjezdit“ nûjaké
tituly, musí bûhem roku absolvovat vût‰inu v˘stav, které jsou ov‰em ãasto o stejn˘ch víkendech jako soutûÏe. KdyÏ vám
jde o nejvy‰‰í mety, musíte se uÏ rozhodnout, co budete preferovat. Ale aby to
nebylo pochopeno ‰patnû: pokud nehodláte tyto ãinnosti provozovat na vrcholové úrovni, samozﬁejmû mÛÏete s pejskem
jezdit na v˘stavy a zároveÀ s ním cviãit
nebo i soutûÏit. To vÛbec není problém
a kníraãe to v‰echno bude bavit.

republiky i svûta, nejlep‰í stﬁihaãka,
úspûchy na v˘stavách... ·koda
Ïe své zku‰enosti zatím asi
nemáte ãas pﬁedávat dál...
Tak to se m˘líte. Kromû funkcí ve v˘borech rÛzn˘ch organizací jsem dûlala
postupnû v˘cvikáﬁku Klubu chovatelÛ
kníraãÛ, PraÏské záchranné brigády, v˘cvikáﬁe a trenéra reprezentace Agility klubu, poﬁádám letní v˘cvikové tábory
a celou dobu dûlám také instruktorku na
rÛzn˘ch cviãi‰tích. PÛsobím jako mezinárodní rozhodãí exteriéru na v˘stavách.
Myslím si, Ïe je nesmírnû dÛleÏité vychovávat dal‰í generace lidí ochotn˘ch se
sv˘m psem nûco dûlat.

Máte vÛbec je‰tû nûjaké nesplnûné
pﬁání v souvislosti s kníraãi?
Trochu to souvisí s pﬁedchozí odpovûdí.
Asi nejvíc mal˘m kníraãÛm pﬁeju, aby se
dostávali k lidem, kteﬁí se jim budou sku-

teãnû vûnovat. K takov˘m, kteﬁí na nû budou mít dostatek ãasu a které bude bavit
s nimi nûco dûlat. Není aÏ tak dÛleÏité, co
pﬁesnû to bude, malí kníraãi jsou nesmírnû flexibilní a jen dychtivû ãekají na úkoly,
které pro nû jejich pán pﬁipraví. Dá se
s nimi dûlat v podstatû úplnû v‰echno.
Pﬁitom jsou nenároãní, skladní, snadno se
s nimi cestuje. Mohou Ïít kdekoliv, ale
nej‰Èastnûj‰í jsou v pﬁírodû. Jsou skvûlí pﬁi
turistice, bez problémÛ zvládnou bûh
u kola i dálkové pochody nebo bûhy.
Dnes je bohuÏel trochu problém najít
pro ‰tûÀata nové majitele, kteﬁí budou
ochotní se psem cviãit nebo kteﬁí na to
budou mít dostatek ãasu. SnaÏím se
v‰echna ‰tûÀata udat v˘cvikáﬁÛm nebo
lidem, které sportování se psy a jejich
v˘cvik láká. KdyÏ se pak v létû na rÛzn˘ch v˘cvikov˘ch akcích nebo na táborech potkám se sv˘mi ‰tûÀaty a jejich
nad‰en˘mi majiteli, mám z toho obrovskou radost. MoÏná vût‰í neÏ ze v‰ech
tûch titulÛ.
Se Zuzanou Rozovou by se dalo povídat
je‰tû dlouho. My jsme ale nakonec dali
pﬁednost spoleãné procházce po Grébovce, abychom poﬁídili také nûjaké obrázky.
A nelitovali jsme. Na vlastní oãi jsme si
totiÏ mohli ovûﬁit v‰echno to, co nám
zku‰ená kynoloÏka o mal˘ch kníraãích
ﬁekla. Jejich nad‰ení z kaÏdého nového
úkolu, ochotu „pﬁetrhnout se “ pﬁi plnûní
ãehokoliv, nakaÏliv˘ temperament a pﬁitom dokonalou ovladatelnost, která byla
pﬁi focení obrovskou v˘hodou. Nijak
nezaostávala ani nejstar‰í, dnes uÏ témûﬁ
dvanáctiletá Ira z Roznetu, která je‰tû
letos vyhrála mistrovství kníraãÛ v agility.
Kníraãi zkrátka nestárnou. A s nimi po
boku stárneme mnohem pomaleji i my,
Lea Smrãková
lidé.

Od zaãátku si své psy upravuji sama,
a nejen to, zab˘vám se úpravou kníraãÛ
pro jiné lidi, kteﬁí o to mají zájem, pﬁedev‰ím na v˘stavy. KdyÏ se v Praze konal
první roãník stﬁihaãské soutûÏe Pragobest, podaﬁilo se mi tam zvítûzit. Nezapírám, Ïe jsem z toho mûla velkou
radost, vÏdyÈ i správná úprava srsti ke
kníraãÛm patﬁí a rozhodnû si nemyslím,
Ïe by pracovní kníraãi mûli b˘t v tomto
ohledu nûjak zanedbávání.

Vám se zﬁejmû daﬁí, na co sáhnete,
je aÏ neuvûﬁitelné, kolik titulÛ se
vám podaﬁilo získat: mistrynû

22

SVùT PSÒ 1/06

Foto Martin Smrãek

Kdo vám psy upravuje?
I to pﬁece zabere dost ãasu...

