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ROZHOVOR

Na náv‰tûvû u chovatelky
Kamila
Dlabalová
s nadûjn˘m
odchovem

radost, bylo rozhodnuto. VÏdyÈ deprese
mû tehdy pﬁepadaly a radost jsem potﬁebovala ze v‰eho nejvíc!

A pomohlo to?
Urãitû. Bi‰onci jsou „ka‰paﬁi“, to jsem od
velk˘ch sluÏebních plemen neznala.
Mají úÏasn˘ temperament, stále nûco
vyvádûjí, ale nedá se na nû zlobit, protoÏe se ãlovûk nakonec rozesmûje.
SluÏební psy musí ãlovûk neustále cviãit,
vychovávat, usmûrÀovat, aby mu nepﬁerostli pﬁes hlavu. S bi‰onky je to nûco
jiného. V‰emu rozumûjí, nepotﬁebují tvrdou v˘chovu, nemají lovecké sklony...
Zkrátka relax a pohoda.

Za hlavní úskalí drÏení bi‰onkÛ
b˘vá povaÏována nároãná péãe
o srst. Jak jste se vypoﬁádala s tím?

Plyšáci mezi koňmi
Paní Kamila Dlabalová Ïije se psy, co jí pamûÈ sahá.
Zatímco dﬁíve to byli nûmeãtí ovãáci, kníraãi a dal‰í
pracovní psi, dnes jejich místo zaujali bi‰onci. Jak
do‰lo k tomu, Ïe tato sportovní, na vesnici Ïijící
Ïena, mimo jiné také zku‰ená chovatelka koní,
dospûla k plemeni tak „mûstskému“, které v oãích
mnoha lidí ztûlesÀuje luxusního salonního psíka?

T

ak v prvé ﬁadû zdání klame. Bi‰onci
opravdu nejsou Ïádní pol‰táﬁoví
pejsci, naopak, mají rádi pohyb
a jsou otuÏilí, takÏe Ïivot na vesnici jim
vyhovuje. Milují sníh, nevadí jim mráz,
dokud nezaãnou „cinkat“, domÛ je v zimû
nedostanu. Pﬁekvapilo mû, Ïe jsou absolutnû nebojácní, jdou do v‰eho po hlavû.
A proã jsem se rozhodla zrovna pro nû?
Do‰lo k tomu pﬁed ‰esti lety. Zrovna jsem
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proÏívala urãitou osobní krizi. Dcera byla
v pubertû a byly s ní problémy, práce se
mi tehdy nahrnulo tolik, Ïe jsem ji nûjak
pﬁestávala zvládat, zkrátka nebylo to lehké období. A v té dobû se mi náhodou
dostal do ruky velk˘ atlas psÛ, kde byl
bi‰onek témûﬁ v Ïivotní velikosti. Jeho
vzhled mû okouzlil, a kdyÏ jsem se tam
je‰tû navíc doãetla, Ïe to je antidepresivní
plemeno, které lidem spolehlivû pﬁiná‰í

Tím, Ïe jsem si zaﬁídila kadeﬁnick˘ salon,
abych nemusela nikam jezdit (smûje se).
Ale váÏnû. Pokud má b˘t bi‰onek úspû‰n˘
na v˘stavû, vyÏaduje si to skuteãnû dost
práce a také zku‰eností. I kdyÏ Francouzi
stále trvají na tom, Ïe bi‰onci se nestﬁíhají, a ponechávají sv˘m psÛm vzhled chlupaté koule, moderní trend je jin˘. Vût‰ina
Evropy i Spojené státy dávají pﬁednost
ladn˘m zastﬁiÏen˘m liniím.
KdyÏ chcete mít jen hezky vypadajícího
kamaráda, není to tak zlé. Tedy pokud
jste dÛslední a vytrvalí. ·tûÀátka je tﬁeba
ãesat skuteãnû dennû, tﬁeba jen pár
minut, aby si na tuto proceduru zvykla
a zaãala ji povaÏovat za samozﬁejmou
souãást svého Ïivota. Pokud pes není
pravidelnû ãesan˘, srst se mu nejenom
cuchá, ale také ﬁídne. Lidem, kteﬁí si ode
mû odná‰ejí ‰tûnû, doporuãuji, aby si
kaÏd˘ veãer, kdyÏ se dívají na televizi, dali
svého bi‰onka na klín a proãesali ho. Nic
jim to neudûlá, neztratí Ïádn˘ ãas a pejsek bude pûkn˘.
Dospûlé psy já osobnû vût‰inou ãe‰u uÏ
jen jednou t˘dnû pﬁibliÏnû deset minut,
koupání staãí po mûsíci aÏ po dvou podle
toho, v jakém prostﬁedí pes Ïije. Pokud se
ve stejn˘ch intervalech, tedy zhruba po
dvou mûsících, srst zároveÀ zastﬁihne do
poÏadovaného tvaru, je to ideální.
BûÏn˘m majitelÛm doporuãuji takzvan˘
sportovní stﬁih, kter˘ sice zachovává charakteristické linie bi‰onka, ale je praktiãtûj‰í do Ïivota, protoÏe se pﬁi nûm pes
více vystﬁíhá, ponechají se mu ménû
zarostlé nohy, také hlava je men‰í... Ale
pozor! Je tﬁeba peãlivû vybrat salon, kde
se v úpravû bi‰onkÛ vyznají. Dost ãasto se
stává, zvlá‰tû tam, kde mají zku‰enosti
pﬁeváÏnû s pudly, Ïe bi‰onkovi vyholí
ãumáãek, sestﬁíhají mu u‰i a hlavu –
a majitel je pﬁekvapen˘, Ïe místo na-
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Má-li b˘t bi‰onek úspû‰n˘ na v˘stavû,
vyÏaduje to dost práce a zku‰eností

ãechraného oblého medvídka pﬁed sebou
náhle má nepﬁíli‰ povedeného pudla.
Trvá to pak rok i déle, neÏ srst doroste
natolik, aby se vzhled psího ne‰Èastníka
zaãal zase blíÏit bi‰onkovi.
Nezku‰ení majitelé dûlávají i dal‰í chyby.
Tﬁeba pejska po kaÏdé procházce koupají
ve vanû, nebo mu alespoÀ sprchují nohy.
Chápu, Ïe nechtûjí, aby jim do bytu pﬁinesl ‰pínu, ale neuvûdomují si, Ïe tím
poru‰í barvu srsti, která vlivem vlhkosti
ztrácí svou bûlost a rezne. ¤e‰ení? KdyÏ
uÏ psa musím namáãet, je nutno ho
potom také vysu‰it fénem. Vlhkost naru‰uje bílou barvu i na jin˘ch ãástech tûla,
hlavnû na hlavû kolem oãí a tlamiãky, takÏe bi‰onky je tﬁeba ãasto otírat papírov˘m kapesníãkem dosucha. Jinak ale srst
bi‰onkÛ má samoãisticí schopnost, po
zaschnutí z ní neãistoty samy opadají.

VyÏadují bi‰onci nûjaké
speciální krmení?

Foto Petr Dvoﬁák a archiv chovatelky

Zãásti ano. Pﬁedev‰ím musí b˘t velmi kvalitní, vysokoenergetické, je nutno volit
opravdu ‰piãkové znaãky s vysok˘m podílem nenasycen˘ch mastn˘ch kyselin. Já to
ﬁe‰ím tak, Ïe krmím kvalitními granulemi
s lososem a na zlep‰ení kvality srsti je‰tû
pﬁidávám ãist˘ lososov˘ olej, kter˘ veãer
nastﬁíkám na granule, pﬁes noc nechám
vsáknout a ráno podávám. Je tﬁeba dbát
také na to, aby krmivo neobsahovalo
betakaroten, i to má negativní vliv na
zbarvení srsti. Kvalitní krmení je základ
v‰eho a jakékoliv ‰izení se vymstí.

Blondy Critters of Prague se stal v roce
2005 prvnim ãesk˘m bi‰onem, kter˘
vyhrál evropskou v˘stavu v Tullnu, v témÏe roce vyhrál západní Evropu v Dortmundu a Stﬁedov˘chodoevropskou v˘stavu Arad, ãímÏ se stal historicky prvnim
ãesk˘m bi‰onem, kter˘ získal absolutorium Evropy, navíc v jednom jediném roce.
Blondy je také uÏ tﬁi roky nejúspû‰nûj‰ím
v˘stavním psem âeska a Maìarska. To je
snad jen malá ukázka kvality ãesk˘ch
bi‰onkÛ ve svûtû. Je to mÛj nejvû‰í dosaÏen˘ úspûch. Jinak mezi odchovy mé chovatelské stanice z Podchotucí (www.czpes.cz/bichon-frise) jsou uÏ ãtyﬁi
inter‰ampioni a 16 ‰ampionÛ.
Ve Skandinávii doplatili na pﬁíli‰ volná
pravidla chovu: neexistují tam bonitace
ani v˘bûr do chovu, na psech s prÛkazem
pÛvodu mÛÏe kaÏd˘ chovat, jak chce,
a tak tam trochu zabﬁedli do úskalí pﬁíbuzenské plemenitby se v‰emi dÛsledky,
jako jsou chudozubost, problémy se skusem apod. Bojím se, aby k nûãemu
podobnému nedo‰lo i u nás, náznaky uÏ
tu jsou. Je pravda, Ïe nejuÏ‰í pﬁíbuzenská
plemenitba mÛÏe pﬁinést ‰piãkové zvíﬁe,
ale za jakou cenu? „Odpad“ je pﬁíli‰ velk˘.
Moderní typ bi‰onka navazuje na typ
anglicko–holandsk˘: tedy vysoce elegantní, na vy‰‰ích nohách, dokonale upraven˘. Takzvan˘ nûmeck˘ typ s krat‰íma
nohama, kter˘ pﬁevládal dﬁíve, je dnes uÏ
myslím pﬁekonan˘ stejnû jako „pﬁírodní“
typ francouzsk˘ podobající se boloÀáãkovi. Pomalu na to zaãínají pﬁicházet
i v zemi pÛvodu ve Francii.

Mají lidé o toto pﬁece jen
exkluzivní plemeno zájem?
Dám vám názorn˘ pﬁíklad: kdyÏ jsem s bi-

Jak na tom jsou ãe‰tí bi‰onci
v porovnání se svûtem? A existuje
u nich nûco jako moderní typ?
Bez pﬁehánûní skvûle. Je‰tû kolem roku
2000 byla za absolutní ‰piãku v chovu
bi‰onkÛ povaÏována Skandinávie, jejich
úspûchy a krásná zvíﬁata jsme jim mohli
jen závidût. Ale ãe‰tí chovatelé se pouãili
natolik, Ïe dnes bych bez pﬁehánûní za
evropskou ‰piãku oznaãila nás. Jsem
samozﬁejmû moc ráda, Ïe zrovna mÛj pes

Psi a konû – dvû nejvût‰í lásky
úspû‰né chovatelky

‰onky zaãínala, na ulici, ale i na v˘stavách
mû zastavovali lidé a zvûdavû se vyptávali, co to je za plemeno, ti pouãenûj‰í tipovali na maltézáãka ãi pudlíka. Dnes se mû
vût‰ina z nich uÏ rovnou zeptá, zda to je
„ten“ bi‰onek, a stejnou otázku kladou
i majitelÛm boloÀáãkÛ a maltézáãkÛ.
TakÏe situace se obrací.
Poãty ‰tûÀat mají vzestupnou tendenci,
v této chvíli je ãíslo zápisu 3988. Na to, Ïe
plemeno se u nás nechová o mnoho déle
neÏ 10 let, to je myslím slu‰né. Bi‰onci

Fenka z vlastního chovu
Ginger Megbl z Podchotucí

dnes uÏ nejsou vzácnost vyvaÏovaná
málem zlatem, jako tomu bylo zpoãátku.
Jejich ceny se pohybují na pﬁijatelné
úrovni srovnatelné s ostatními spoleãensk˘mi plemeny psÛ. O to víc mû zlobí, Ïe
lidé pﬁesto ãasto dávají pﬁednost psÛm
bez prÛkazu pÛvodu. VÛbec si neuvûdomují, Ïe kdyÏ rodiãe nejsou zaﬁazeni do
chovu, má to vût‰inou nûjak˘ závaÏn˘
dÛvod. Nechovní psi b˘vají agresivní, coÏ
je u tohoto plemena zásadní vada, b˘vají
to monorchidi nebo kryptorchidi nebo
mívají dal‰í závaÏné zdravotní vady.
Navíc pocházejí z Ïiveln˘ch chovÛ, které
se nikomu nezodpovídají a nejsou kontrolovatelné. I v chovech psÛ s prÛkazem
pÛvodu se samozﬁejmû vyskytují tu a tam
rÛzné nedostatky, ale právû proto se chov
kontroluje, aby se chovatel ze sv˘ch neúspûchÛ pouãil a pﬁípadn˘ch chyb se pﬁí‰tû
vyvaroval. Dnes uÏ bi‰onci nejsou jako
v minulosti v˘sadou boháãÛ, ale kdyÏ
nûkdo nemÛÏe obûtovat odpovídající
sumu a poﬁídit si zdravé kvalitní zvíﬁe ze
slu‰ného chovu, nemûl by si radûji kupovat Ïádné. Tito pejsci si Ïádají své a nezaslouÏí si, aby byli ‰izeni proto, Ïe jejich
majitel nebude mít prostﬁedky na kvalitní
potravu a péãi.
Rozmlouvala Lea Smrãková
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