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Rozhovor s Annou Krejzkovou

Splněný holčičí sen
Která romanticky zaloÏená milovnice zvíﬁat se nûkdy
nezasnila: jaké by to asi bylo odstûhovat se nûkam
na lesní samotu, poﬁídit si konû, krávu, chovat psy...
Anna Krejzková na tom nebyla jinak. Jí se ov‰em
toto zdánlivû naivní pﬁání splnilo. Do puntíku.

Bíglové mají
úÏasnou
povahu:
jsou veselí,
stále dobﬁe
naladûní,
zábavní

by si neumûla pﬁedstavit, do ãeho jde.
Tatínek byl lesák, choval a cviãil lovecké
psy, takÏe mládí jsem proÏila na vesnici
obklopená zvíﬁaty a mé kroky po stﬁední
‰kole témûﬁ zákonitû smûﬁovaly na „lesárnu“ do Brna. Tam uÏ zasáhl osud, kdyÏ
jsem se na studiích seznámila se sv˘m
budoucím manÏelem. I on pocházel z lesnické rodiny, doma chovali jagdteriéry.
Rodinné prostﬁedí i studium tedy velkou
mûrou urãily na‰i budoucí Ïivotní dráhu.
Pro manÏela i pro mû bylo naprosto pﬁirozené, Ïe budeme chtít Ïít a pracovat
v lese a Ïe se to bez psÛ neobejde. Pravda,
Ïe to nabude takov˘ch rozmûrÛ, kdy se
psi stanou stﬁedobodem na‰eho Ïivota,
kolem nûhoÏ se bude v‰echno toãit,
jsme tehdy netu‰ili. To by si b˘val manÏel tehdy moÏná ten sÀatek zavãas rozmyslel! Ale ne, to si samozﬁejmû dûlám
legraci, on psÛm rozumí, rád s nimi
i pracuje a navíc na nû má „oko“. Jen je
jich nûkdy na jeho vkus pﬁece jen trochu
moc a taky ho nebaví trávit ve‰keré víkendy na v˘stavách. Dá se ﬁíci, Ïe si
uchovává chladnou hlavu a nedopustí,
aby nám psi úplnû pﬁerostli pﬁes hlavu,
coÏ je dÛleÏité, protoÏe já tyhle „sebezáchovné“ sklony moc nemám. Ale manÏel
mi je ve v‰em, co dûlám, velkou oporou,
bez nûj bych se kynologii do takové míry
vûnovat nemohla.

Máte dvû dûti, devatenáctiletého
RosÈu a ‰estnáctiletou Aniãku.
Jdou ve va‰ich ‰lépûjích?

K

do ji jako my za sluneãného letního dne nav‰tíví v jejím lesním království, na roubené hájovnû Vlastec uprostﬁed hlubok˘ch lesÛ, tûÏko se
ubrání nad‰ení. Ten boÏsk˘ klid! Ten
vzorn˘ poﬁádek! A tûch nádhern˘ch psÛ
v obrovsk˘ch travnat˘ch v˘bûzích v‰ude
kolem! Teprve rozum musí pﬁipomenout,
Ïe ne kaÏd˘ den je teplo a hezky, Ïe Ïivot
na lesní samotû nejspí‰ dokáÏe b˘t nûkdy
dost tvrd˘ a Ïe dobﬁe se postarat o konû,
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koãky a poãetnou smeãku psÛ dá asi
poﬁádnû zabrat. Zvlá‰tû kdyÏ máte také
dûti a zamûstnání k tomu. Kﬁehká plavovláska to v‰e zvládá s podivuhodnou lehkostí a nemizícím úsmûvem na rtech.
A pﬁesvûdãenû tvrdí, Ïe by nemûnila.

Opravdu jste jako holka snila
o Ïivotû na hájence? A jak se vám
podaﬁilo svÛj sen realizovat?
Opravdu. Ale u mû to nebyla zase tak úplnû naivní pﬁedstava mûstské holky, která

V podstatû ano, i kdyÏ si hledají své cesty.
RosÈa studuje stﬁední lesnickou ‰kolu,
baví ho myslivost, lov, chovatelství: choval uÏ v‰echno moÏné od u‰lechtil˘ch
králíkÛ pﬁes slepice a holuby aÏ po ãistokrevná morãata. Psy má rád a v lese s nimi
pracuje, pﬁednost ov‰em dává jezevãíkÛm. Pokraãovatelku chovu bíglÛ, kteﬁí
jsou mojí nejvût‰í láskou, vidím spí‰e
v Aniãce. Tu to opravdu chytlo, navíc je
to, jak ona sama ﬁíká , „rasistka“ pﬁes bígly, uznává jenom je. Sama má své psy,
o které se stará, samostatnû si je pﬁipravuje na zkou‰ky. A vá‰nivû ráda jezdí po
v˘stavách. Musím se pﬁiznat, Ïe já sama
jsem po tûch dlouh˘ch letech vystavování pﬁece jen trochu unavená. Ale Aniãku
to stra‰nû baví, a kdyÏ vidím její zájem,
jsem pﬁirozenû ‰Èastná a dodává to dal‰í
chuÈ i mnû. TakÏe teì zrovna se spolu
chystáme a tû‰íme na svûtovou v˘stavu
do polské Poznanû...
Dûti nás dnes uÏ u psÛ dokáÏou kdykoliv
zastat, zodpovûdnû se o nû postarají, kdyÏ
musíme na pár dní odjet. Letos jsme
dokonce byli na dovolené u moﬁe a syn
nás stoprocentnû zastoupil. To je velká
úleva a taky radost.
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Jak dlouho vlastnû chováte psy?
Snad se dá ﬁíci odjakÏiva. Tatínek choval
ohaﬁe a jezevãíky, ty jsem od nûho postupnû pﬁebrala. Ov‰em na v˘stavû v Brnû
jsem v roce 1985 poprvé na vlastní oãi
spatﬁila ãistokrevného bígla, a to rozhodlo o mém dal‰ím kynologickém smûﬁování. Byla to láska na první pohled, jinak se
to snad nazvat nedá. Tehdy jsem je‰tû
o bíglech skoro nic nevûdûla, u nás se
vÛbec nechovali, bylo tu jen pár neãistokrevn˘ch zvíﬁat z laboratorních chovÛ.
Více na základû sympatií a pocitÛ neÏ
nûjak˘ch racionálních úvah jsem se okamÏitû rozhodla, Ïe právû toto plemeno
chci. Je‰tû téhoÏ roku se mi za pomoci
pﬁátel podaﬁilo dovézt z Maìarska fenku
Fotlos Bogárfülü Alin. Pozdûji jsem
dovezla je‰tû tﬁi dal‰í z Nûmecka a chov
u nás se mohl rozjet. Kromû bíglÛ na‰e
rodina chová také hladkosrsté králiãí
jezevãíky. Na v˘stavách jsem vÛbec nejvût‰ích úspûchÛ paradoxnû dosáhla
s nûmeck˘m krátkosrst˘m ohaﬁem
Lordem Tergy. OhaﬁÛ jsem odchovala jen
dva vrhy a hned v tom prvním byl Lordík
- svûtov˘ vítûz 98 a devítinásobn˘ BIS. Ale
málo platné, bíglové dodne‰ka zÛstali
mojí srdeãní záleÏitostí, odchovávám uÏ
desátou generaci. K nim tíhnu nejvíc
a také se jim nejvíce vûnuji.

Foto Petr Dvoﬁák

Dnes uÏ ov‰em nejste sama.
BíglÛm pﬁichází na chuÈ stále
více lidí, patﬁí k témûﬁ módním
plemenÛm. Co je na nich podle
va‰eho názoru tak neodolatelného?
To je tûÏké vyjádﬁit struãnû. Mají prostû
úÏasnou povahu: jsou veselí, stále dobﬁe
naladûní, zábavní. Stra‰nû tíhnou k lidem
a zvlá‰tû k dûtem, od nichÏ si nechají
v‰echno líbit. B˘vají hodnû mazliví, pﬁíjemní a vstﬁícní. Já potﬁebuji mít psa
i jako mazlíãka, kterého je radost si pohladit, pochovat, kter˘ dává najevo potû‰ení z toho, Ïe je se mnou.
Jako chovatelka si cením toho, Ïe bíglové
jsou hodnû pﬁírodní psi v tom smyslu, Ïe
jsou zdraví, vitální, odolní, Ïivotaschopní.
Na‰i psi jsou cel˘ rok venku (samozﬁejmû
s v˘jimkou matek se ‰tûÀaty) a nikdy
s tím nebyly problémy.
Bígly není nutno si drÏet od tûla a pÛsobit na nû tvrdû a autoritativnû. Samozﬁejmû dÛsledná v˘chova nutná je, ale
ne takov˘ ten permanentní boj o vedoucí
postavení ve smeãce. Bígl se rád podﬁídí
a jako smeãkov˘ pes ctí zákony hierarchie, coÏ majiteli velmi usnadÀuje práci.
A je‰tû nûco: bígl je loveck˘ pes, ale není
to pes, kter˘ by touÏil po tom jiné zvíﬁe
zabít. V‰ak vidíte, jak se mají rádi s na‰imi koãkami! Musím ﬁíci, Ïe právû tohle
mi hodnû imponuje.

Málokteré
plemeno je tak
sná‰enlivé
a spoleãenské

Jsou bíglové skuteãnû
tak sná‰enliví, jak se
v literatuﬁe opakovanû tvrdí?
Stoprocentnû. Chovala jsem více plemen,
ale Ïádné nebylo v tomto ohledu tak bezproblémové jako bígl. Jezevãíci by se
obãas „seÏrali“, to u bíglÛ neznám. Klidnû
spolu mohu nechat staré a mladé, fenky
a psy v libovolném poãtu i ‰tûÀata, jakmile trochu poodrostou. U bíglÛ se mi
nestalo, Ïe by mezi nûkter˘mi dvûma jedinci vznikla averze, která by znemoÏÀovala spoleãné drÏení. Chovatelé mi jistû

Idyla na hájovnû Vlastec si podmaní
snad kaÏdého náv‰tûvníka

dají za pravdu, Ïe u vût‰iny ostatních plemen k tomu dochází pomûrnû ãasto, vyskytne se zvíﬁe, jeÏ musí b˘t izolováno od
ostatních, nebo je nutno smeãku rozdûlit
na nûkolik men‰ích a ty k sobû nepou‰tût.
Bígl je tvor skrznaskrz spoleãensk˘. Samotn˘ se nudí a ãlovûk se musí hodnû
snaÏit, aby ho zabavil. KdyÏ máte psÛ víc,
jsou ‰Èastní. Pﬁitom ale touÏí i po kontaktu s ãlovûkem, ochotnû spolupracují. I to
je na nich jedineãné.

A jak je to s loveck˘m
vyuÏitím bíglÛ?
Bígl se v posledních letech ‰íﬁí jako
vyslovenû spoleãensk˘ pes. Odhaduji, Ïe
pﬁibliÏnû 80 procent zájemcÛ o ‰tûÀata
chce pouze kamaráda a spoleãníka,
v poslední dobû si je hodnû berou lidé,
kteﬁí se s nimi chtûjí vûnovat nûjakému
psímu sportu: agility, dog trekkingu,
coursingu atd., zatímco k loveckému
vyuÏití si je bere tak maximálnû 10 procent. VÛbec to nechci odsuzovat, protoÏe si myslím, Ïe bígl je skvûl˘ spoleãník
a kamarád. Nicménû mi je trochu líto, Ïe
myslivci jako kdyby tomuto plemeni
nevûﬁili. Pﬁitom kdo z nich si ho poﬁídí,
nedá na nûj dopustit.
My tady v polesí s bígly samozﬁejmû pracujeme, takÏe dobﬁe víme, co v nich vûzí.
Mají vynikající nos a jsou fantastiãtí pﬁi
dohledávce. âasto jsme s na‰imi psy voláni k pﬁípadÛm, kdy se nedaﬁí nûjaké stﬁelené zvíﬁe dohledat, a úspû‰nost máme
vysokou. Bígl dobﬁe pracuje na pobarvené i nepobarvené stopû, na ‰ÀÛﬁe i bez ní.
Urãitou v˘hodou je jeho mírná povaha, je
opatrn˘, takÏe na konci stopy zvûﬁ bezSVùT PSÒ 10/06
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maximálních úspûchÛ, odchovala
mnoho inter‰ampionÛ, dokázala jste
si vychovat nástupkyni. I kdyÏ
jste je‰tû mladá, jste v Ïivotním
poloãasu, moÏná uÏ nastal
ãas na malé bilancování.
Co vám bíglové dali a co vzali?

Dcera
Aniãka jde
v maminãin˘ch
‰lépûjích

nezvládnou. ZaãáteãníkÛm nemohu poradit nic jiného neÏ tûsnû spolupracovat s chovatelem nebo se zku‰en˘mi
„bíglaﬁi“, nechat si poradit a radami se
dÛslednû ﬁídit. Bígl rozhodnû není
v tomto ohledu nevycviãiteln˘, ale musí
se vûdût jak na to.

BíglÛm jste zasvûtila více neÏ dvacet
let Ïivota. Dosáhla jste s nimi

Mnoha lidem se bígl líbí, ale obávají
se si ho poﬁídit, protoÏe by jim
utíkal. MÛÏete jim poradit?
Vím, Ïe bíglové mají takovou povûst,
a upﬁímnû ﬁeãeno nedokáÏu poﬁádnû
pochopit proã. My jsme problémy s pﬁivoláním nikdy nemûli, a to ‰tûÀata bereme do lesa odmaliãka. MoÏná je to také
trochu tím, Ïe ven chodíme vÏdy alespoÀ
se 3 aÏ 4 psy, a ti se drÏí u sebe a u nás
coby vÛdcÛ. V rámci hierarchie nás zkrátka poslouchají. Kamarádka má 16 bíglÛ
a ani ona s pﬁivoláním nemá problém.
Chce to odmala dÛslednost, pilovat
poslu‰nost, asi do roka nepou‰tût ‰tûnû
daleko od sebe, udrÏovat s ním kontakt,
prostû mu nedovolit, aby se na vlastní
pûst vydalo „lovit“ nebo si lítalo, jak se
mu zlíbí. Umím si pﬁedstavit, Ïe pro
nûkoho, kdo psa nikdy nemûl, to mÛÏe
b˘t trochu oﬁí‰ek. Mezi lidmi, kteﬁí si od
nás vzali ‰tûnû, je dost tûch, kteﬁí s tímhle problém nemají – ale i tûch, kteﬁí to
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Ale v Ïivotû nejsou jen úspûchy.
Chovatelskou dráhu lemuje také
spousta problémÛ, zklamání,
rozãarování. Nikdy vás ani na
okamÏik nenapadlo to „zabalit“?

„Je pro mû obtíÏné nenchat si doma
kaÏdé ‰tûnû, které se mi líbí.“

Nûkdy, kdyÏ jsem unavená, tﬁeba ubitá po
nûkolikadenním harcování po v˘stavách,
mnû opravdu prolétne hlavou, jestli mi to
za to stojí, a Ïe tﬁeba bez tûch v˘stav bych
se uÏ dokázala obejít. Vím, jak jsou dosaÏené úspûchy relativní, a uÏ je tak neproÏívám. Ale pak se podívám na dceru
a v jejích oãích vidím stejné nad‰ení pro
vûc, jaké jsem vÏdy mûla sama. To mi spolehlivû dodá nové síly.
Poãkejte, nebo myslíte „zabalit“ psy, obejít se bez nich? Tak to vám mohu odpovûdût s ãist˘m svûdomím: to mû nenapadlo nikdy. Ani na okamÏik. Bez radosti,
kterou mi dávají, si Ïivot neumím pﬁedstavit. Je to moje droga.
Rozmlouvala Lea Smrãková

Foto Petr Dvoﬁák

hlavû nenapadá a tím pádem není tak
ohroÏen jako plemena, jimÏ se v takové
chvíli „zatemní mozek“.
Vût‰ina bíglÛ má také ráda vodu, lze je
vycviãit jako aportéry, vlastnû jsou docela
v‰estranní. Jen ve smeãkách se uÏ s nimi
u nás neloví.
V‰ichni bíglové, jeÏ chce jejich majitel
pouÏít do chovu, u nás dnes musí mít
nûjakou loveckou zkou‰ku, s tím musí
kaÏd˘ potenciální zájemce o jejich chov
poãítat.

Tak samozﬁejmû práce s takovou velkou
psí smeãkou si Ïádá své. Navíc stále krmím klasicky a sv˘m psÛm pûtkrát t˘dnû
vaﬁím, protoÏe si myslím, Ïe jim to tak víc
vyhovuje. Znamená to spoustu práce
navíc: dvû hodiny ráno a dvû odpoledne
lítám kolem psÛ, krmím, ãistím, opeãovávám je. Také je musím vychovávat, cviãit,
pﬁipravovat na zkou‰ky a na v˘stavy, chodit s nimi do lesa... Víkendy v sezonû trávím na v˘stavách. Musím se postarat
o dûti, domácnost a hospodáﬁství, mám
své pracovní povinnosti, jsem zamûstnanec Lesní správy. Na‰tûstí mám kanceláﬁ
pﬁímo tady v domû.
Ale to mnoÏství práce mû nijak nedûsí.
Pro mû je mnohem dÛleÏitûj‰í uspokojení, které mi to pﬁiná‰í. Moji psi pro mû
znamenají stra‰nû moc, slovy to ani nedokáÏu vyjádﬁit. Snad nejv˘stiÏnûj‰í je slÛvko RADOST. Jsem ‰Èastná, kdyÏ mû psi
ráno vítají, kdyÏ se jim daﬁí, kdyÏ se narodí ‰tûÀátka. Je pro mû velmi obtíÏné
zachovat si soudnost a nenechat si doma
kaÏdé ‰tûnû, které se mi líbí nebo které
mû chytne za srdce. Donekoneãna si slibuju, Ïe „sníÏím stavy“, mûla bych myslet
na budoucnost, ale jde to ztuha. V‰echny
psy u nás necháváme doÏít, tamhle vidíte
tﬁeba Katynku, které táhne na patnáct˘
rok. Momentálnû tvoﬁí více neÏ polovinu
na‰ich psÛ „dÛchodci“. A ãlovûka to pﬁitom stále pudí chov rozvíjet, zdokonalovat, udrÏovat kontinuitu.

