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ROZHOVOR

Rozhovor s Irenou Rafalskou
Paní
Rafalská
se sv˘mi
irsk˘mi
setry

té doby, co mi poﬁídili první setﬁici Géru,
jsem mûla vÏdycky uÏ jenom vyznamenání! Kromû uãení jsem se hned naplno
vrhla do chovu psÛ. Chodila jsem na v˘stavy, uÏ v roce 1946 jsem zaloÏila svou
první chovatelskou stanici Z Alexandrova
a brzy zaãala odchovávat ‰tûÀata.

Vût‰ina kynologÛ vás
v‰ak má spojenu s chovatelskou
stanicí NONSTOP?
Ta vznikla v roce 1971. Nûkolik let jsem
mûla chovatelskou pauzu (i kdyÏ setra
jsem doma mûla poﬁád), a protoÏe tehdy
je‰tû nebyly názvy stanic mezinárodnû
chránûné, „sebrali“ mi ji nûjací Poláci.
Musela jsem tedy zaÏádat FCI o nov˘
název, ale nûjak jsem se nemohla trefit,
stále mi moje návrhy vraceli, Ïe uÏ jsou
obsazené jin˘mi chovateli. AÏ mi blesklo
hlavou: CoÏpak budu nonstop stále jen
vym˘‰let názvy? A jméno bylo na svûtû.
Právû s ním jsem pak zaznamenala nejvût‰í chovatelské i v˘stavní úspûchy. Pro
úplnost bych mûla ﬁíci, Ïe pod názvem
NONSTOP se odchovávají nejen ir‰tí
setﬁi, ale také vícebarevní angliãtí kokr‰panûlé. Ty má doma moje velká pﬁítelkynû, která bydlí kousek odsud. Já jsem jí
pomáhala s v˘stavami, s v˘bûrem krycích
psÛ i se zkou‰kami, protoÏe pﬁítelkynû
nebyla myslivec. A toto spojení nám krásnû a dlouhodobû fungovalo a vlastnû
funguje dodnes.

Pr˘ v‰echny va‰e odchovy
od tûch dob pocházejí
z pÛvodní linie po jednom psovi?

Nonstop irští setři
Jsou lidé – a i mezi kynology jich je spousta –
kteﬁí se nedokáÏou soustﬁedit na jednu vûc, jejichÏ
zájem pro nûco rychle vzplane, ale zase brzy
vyhasne, pﬁípadnû tûká mezi rÛzn˘mi objekty.

A

pak jsou takoví, kteﬁí se na zaãátku
své Ïivotní pouti upí‰ou jedné vá‰ni, a té zÛstanou vûrní po cel˘ svÛj
Ïivot. Právû k nim patﬁí paní Irena Rafalská. V patnácti letech si poﬁídila svého
prvního irského setra a tomuto plemeni
zÛstala vûrná. Irské setry chová neuvûﬁiteln˘ch 61 let!

26

SVùT PSÒ 8/06

Kdy jste si poﬁídila svého
prvního setra?
Bylo to tûsnû po válce, v roce 1945. Nebyl
to mÛj první pes, uÏ pﬁedtím jsem mûla
kokﬁíka, touÏila jsem v‰ak po setrovi.
Rodiãe byli dlouho proti, obávali se, Ïe
kvÛli nûmu nebudu mít ãas na uãení.
Abych jim dokázala, Ïe nemají pravdu, od

Ano, to byl jedineãn˘ Ruslan. Dostala
jsem ho tehdy darem z Moskvy a byl to
nezapomenuteln˘ a pro mû nepﬁekonateln˘ pes. Byl nádhern˘, sytû ãerven˘,
takoví psi tu tehdy nebyli. A také absolutnû pracovnû nadan˘. UÏ v roce a pÛl
mûl v˘teãnû sloÏené ãtvery zkou‰ky. Také
povahovû byl skvûl˘, vesel˘, s legraãními
nápady. Byl to vynikající plemeník. Po
nûm jsem si za krytí nechala fenku
Mark˘zu Lesalov a od ní se táhne nepﬁeru‰ená linie chovné stanice NONSTOP:
po Mark˘ze následovala Vicomtessa, pak
Isabella, Donna Rafaella, Messalina...
Jsem doopravdy hrdá na to, Ïe moji psi
se u mû narodili, proÏili se mnou cel˘
svÛj Ïivot, dosáhla jsem s nimi maximálních moÏn˘ch úspûchÛ a v mé náruãi
nakonec umﬁeli. Nûkteﬁí se u mû doÏili
‰estnácti let! âtyﬁi moje po sobû jdoucí
fenky, tedy matka, dcera, vnuãka a pravnuãka, získaly nejvy‰‰í moÏné tituly –
staly se mezinárodními ‰ampionkami
krásy. VÏdy jsem v‰ak spoléhala v˘hradnû
na vlastní odchovy.

Pﬁitom cel˘ Ïivot bydlíte v centru
staré Prahy, kousek pod Petﬁínem,
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Rozhovor s Irenou Rafalskou
v nevelkém bytû. To není zrovna
optimální prostﬁedí pro chovatelsk˘
rozvoj loveckého plemene...
Nikdy jsem nemohla mít víc neÏ dva,
maximálnû tﬁi psy najednou. A ve‰keré
mé úspûchy se zrodily tady v kuchyni.
Podívejte se, tady mám boudu a zároveÀ
porodnici. Vzhledem k tomuto omezení
jsem musela vybírat dvojnásob peãlivû.
Ale moji psi rozhodnû nijak nestrádali.
Celé víkendy jsem s nimi trávila v pﬁírodû, na honech a na zkou‰kách a jako myslivec jsem mûla dobrou trefu. âtyﬁicet let
jsem mûla loveck˘ lístek. A pﬁes t˘den
jsem s nimi poctivû vyráÏela na Petﬁín.
OdjakÏiva jsem s nimi vyráÏela nejménû
na pÛl hodiny ráno, na pÛl hodiny veãer
a pﬁes den na dvû hodiny i více. Chodila
jsem do práce, vychovala jsem dceru, ale
psi nikdy nesmûli pﬁijít zkrátka.

Od té doby, co jsem v dÛchodu, uÏ nemusím tak hlídat ãas, a tak se psy ãasto
zÛstanu venku tﬁeba celé dopoledne. Ne
Ïe by se mi vÏdycky chtûlo. Mám uÏ svá
léta, trpím tûÏkou artrózou kolene, mám
po operaci, bortí se mi páteﬁ. NemÛÏu uÏ
tak dlouho chodit, tak si tﬁeba sednu na
laviãku, pﬁeãtu si noviny, a „holky“ si uÏívají. Jsou to také uÏ zralej‰í dámy,
Chelsea je desetiletá, její dcera Chanelle
osmiletá. Myslím, Ïe vedou hezk˘ Ïivot.

Foto Martin Smrãek a archiv chovatelky

Jak je moÏné, Ïe jste v tak
skromn˘ch podmínkách
dosáhla takov˘ch úspûchÛ?
Mûla jsem ‰tûstí. Ale to samo o sobû
nestaãí. Asi jsem byla obdaﬁena také
nûãím, ãemu Nûmci ﬁíkají Fingerspitzengefühl, tedy nûco jako chovatelsk˘ nos
nebo cit. VÏdy jsem si pro sebe dokázala
nechat ‰piãková zvíﬁata. Muselo b˘t
ov‰em z ãeho vybírat. Základem dobrého
chovu je podle mého pﬁesvûdãení dobrá
fena, nemá cenu ztrácet ãas s prÛmûrn˘mi zvíﬁaty, fena musí b˘t nejen krásná, ale
i „pracovní“, a na takovou uÏ potom není
tak tûÏké vybrat ‰piãkového psa, a to
i v cizinû. Nikdy mi Ïádn˘ chovatel
v zahraniãí neodmítl nakr˘t, ani v dobách
nejvût‰í totality. I kdyÏ problémy jsem
mûla: mÛj bratr emigroval, sedmnáct let

jsem ho nevidûla, a kvÛli tomu jsem celé
roky nesmûla vytáhnout paty za hranice.
TakÏe jsem platila cesty a chovatelé z ciziny jezdili za mnou. Zmûnilo se to teprve
v dobû, kdyÏ se moje jediná dcera vdala
do Belgie. Obreãela jsem to, zÛstala jsem
tady úplnû sama, nad vodou mû v té dobû
skuteãnû drÏeli jen moji psi. Ale jak se
ﬁíká, v‰echno zlé je k nûãemu dobré.
Nakonec mi to otevﬁelo dveﬁe, mohla
jsem koneãnû zaãít jezdit vystavovat, kr˘t
a posuzovat také ven.

Mohla byste zhodnotit, jak se za
více neÏ pÛlstoletí, co irské setry
chováte, plemeno zmûnilo?
Velmi v˘raznû, a urãitû smûrem k lep‰ímu. KdyÏ jsem po válce zaãínala, b˘vali to
psi mnohem men‰í, hranatûj‰í, s „tûÏ‰ími
hlavami“, mívali problémy se zaúhlením
zadní partie, byli spí‰ rezaví neÏ ãervení.
Usilovnû jsem se cel˘ Ïivot snaÏila ná‰
chov vylep‰ovat, docílit k˘Ïené jedineãné
ãervené barvy, u‰lechtilost i typiãnosti,
zkrátka exteriér se v˘raznû zmodernizoval. A navíc jsou na‰i ir‰tí setﬁi stále pracovnû vyuÏitelní a také vyuÏívaní. Do chovu se zaﬁazují jen psi se zkou‰kou
z loveckého v˘konu, coÏ pokládám za
správné. Jinak by plemeno ztrácelo své
typické vlohy a stalo by se jen spoleãensk˘m psem. Nemám nic proti tomu, kdyÏ
nûkdo má setry jako spoleãníky, ale zároveÀ se jim musí dát to, co potﬁebují.

Co vám setﬁi dali a co vzali?
Urãitû mi toho víc dali. Zcela dobrovolnû
jsem do nich investovala ve‰ker˘ ãas
a finance. Nikdy jsem si nekupovala drahé obleãení, neutrácela za parádu,
v kavárnách, nezmohla jsem se ani na
auto. Nelitovala jsem ani na svou dobu
obrovsk˘ch ãástek za krytí v cizinû. Ir‰tí
setﬁi jsou velcí a velice Ïiví psi a potﬁebují dostatek kvalitní potravy, u odchovÛ se

to v‰echno je‰tû násobí Nikdy jsem nejela na dovolenou bez psÛ, do ciziny jsem
se podívala jen na v˘stavy. KvÛli irsk˘m
setrÛm jsem nikdy nezbohatla, nenashromáÏdila jsem Ïádn˘ majetek na stáﬁí. To je
dnes tro‰ku problém: psi mû stále stojí
peníze a tûmi já jako dÛchodkynû právû
neopl˘vám. Ale nelituji. VÏdyÈ díky nim
jsem proÏila zajímav˘ Ïivot. Díky psÛm
jsem nalezla pﬁátele z ﬁad pejskaﬁÛ.
A psÛm vdûãím i za zdraví. Moje ortopédka ﬁíká, Ïe bych mûla psÛm podûkovat
za to, Ïe se h˘bu. Zkrátka psi mû drÏí.
Vím, Ïe se o nû prostû musím postarat,
musím jim dopﬁát jejich vycházky, aÈ se
cítím sebemizernûji. UdrÏují mû v aktivitû a já jsem jim za to vdûãná.

Kdysi dávno vás okouzlili ir‰tí setﬁi.
Jak toto okouzlení hodnotíte dnes?
Dnes bych se rozhodla stejnû. Nepoznala
jsem jiné tak vzne‰ené, hrdé a aristokratické plemeno, které v sobû zároveÀ má
takov˘ smysl pro humor a radost ze Ïivota. Jsou to psi velice temperamentní,
a pﬁitom mírní a nûÏní. Nikdy jsem nepﬁestala obdivovat noblesu a krásu irsk˘ch
setrÛ a váÏím si toho, Ïe mi bylo dopﬁáno
s nimi po boku proÏít Ïivot.
Paní Rafalská toho za svÛj Ïivot zvládla
obdivuhodnû mnoho. Ovládá ãtyﬁi jazyky,
Ïivila se jako pﬁekladatelka a tlumoãnice,
podílela se i na tvorbû slovníkÛ. Sama
vychovala dceru. V˘raznû se podílela na
formování moderního irského setra
u nás. Pﬁes pÛl století pÛsobila jako rozhodãí pro exteriér a poradkynû chovu.
Dlouhodobû se vûnuje úpravû psÛ. Ti,
kdo ji znají, si jí váÏí. Jako v˘raz podûkování za její celoÏivotní práci v kynologii
se rozhodli kaÏdoroãnû poﬁádat soutûÏ
irsk˘ch setrÛ o Pohár Ireny Rafalské. Paní
Rafaelská se tak stala uÏ za Ïivota kynoLea Smrãková
logickou legendou.
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