
tak se pfied osmi lety pfiestûhovala
na chalupu ve stfiedních âechách,
aby se mohla obklopit kavalíry dle

libosti a zasvûtila jim svÛj Ïivot. Nyní s ní
bydlí jedenáctihlavá kavalífii smeãka,
paní Severová se stala hlavní poradkyní
chovu pro toto plemeno v klubu chova-
telÛ Kavalír a King Charles ‰panûlÛ
-Praha, je úspû‰nou chovatelkou a vy-
stavovatelkou (z jejího chovu dosáhlo jiÏ
6 jedincÛ titulu Inter‰ampion a jeden
pes byl dokonce nominován na Cruftovu
v˘stavu), spoluautorkou monografie
o kavalírech, která vy‰la uÏ ve druhém
vydání. TûÏko bychom hledali nûkoho
povolanûj‰ího, kdo by nám mohl zodpo-
vûdût pár otázek t˘kajících se chovu to-
hoto plemene v âR. 
MÛÏete popsat, jak se u nás kavalífii
„zabydlovali“? Toto dnes velmi
populární plemeno u nás pfiece 
nemá nijak zvlá‰È dlouhé kofieny...
První pár kavalírÛ dovezla z Anglie paní
Milada Semerádová z Prahy v roce 1975.
Byl to pes v barvû black and tan a triko-

lorní fena. Od té doby se chov nesmírnû
roz‰ífiil, vÏdyÈ na‰e plemeno dnes b˘vá na
mezinárodních i národních v˘stavách
ãasto ze v‰ech nejpoãetnûj‰í. Není Ïád-
nou vzácností, kdyÏ je pfiihlá‰eno i více
neÏ 80 jedincÛ obou pohlaví. Svûdãí to

o velkém zájmu ze strany vefiejnosti.
BohuÏel tato módnost s sebou nese
zájem „rádobychovatelÛ“ produkujících
‰tûÀata bez prÛkazu pÛvodu. 
Do dne‰ního dne bylo odchováno fiádo-
vû nûco kolem 10 000 ‰tûÀat (coÏ doka-
zují zápisová ãísla vydávaná âMKU,
napfiíklad já sama mám teì na vrh naro-
zen˘ v polovinû fiíjna ãíslo 9255). Fenky
kavalíra mívají prÛmûrnû 4 ‰tûÀátka.
Roãnû se v na‰em klubu odchová kolem
130 vrhÛ.
Jaká je vÛbec úroveÀ 
ãeského chovu?
ÚroveÀ chovu jednoznaãnû stoupá, a to
zejména po roce 1989. Je to pfiedev‰ím
díky moÏnosti volného pohybu a získává-
ní kontaktÛ mezi chovateli v Evropû. Tím
se také zv˘‰ila moÏnost dovozu zajíma-
v˘ch jedincÛ s anglickou krví. To v‰echno
mûlo pozitivní vliv. Konkurence je tak
velká, Ïe získat tfieba titul âesk˘ ‰ampion
je velice nároãné. 
V chovu se podafiilo znaãnû vylep‰it typ
hlavy kavalíra a zmen‰it jeho v˘‰ku
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S kavalíry ze století do století 
Paní Jifiina Severová chová kavalíry bezmála ãtvrt století. UÏ v roce 1983 
si pofiídila svoji první fenku tohoto plemene. Nadchla ji natolik, Ïe ãasem
pfiibyla druhá, potom tfietí… PraÏsk˘ byt zaãal b˘t najednou pfiíli‰ tûsn .̆ 

A

Kavalífii
v barvách
ruby (vlevo)
a black and
tan (vpravo).
Ilustraãní foto –
nebylo pofiízeno
u J. Severové

Fenka Umma se ‰tûnûtem 
z chovu paní Severové
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a s tím spojenou hmotnost. V̆ raznû uby-
lo velik˘ch kavalírÛ váÏících i 12 kilo.
RovnûÏ se v˘raznû zlep‰il pigment oka,
jiÏ vidíme svûtlé oko velice zfiídka a také
ub˘vá melírování srsti. UÏ dávno neplatí,
Ïe blenheim má krátké u‰i, v‰echny
barevné rázy se dost sjednotily v typu,
barvû a velikosti. Kavalír zase zaãíná b˘t
tím mal˘m roztomil˘m psíkem, jak˘m by
mûl b˘t. Je‰tû je dost jedincÛ, ktefií by
mohli b˘t krat‰í v tûle, pevnûj‰í ve hfibetû,
mohli by mít krat‰í nos, ãerné oko...
Slabinou jsou mnohdy posuzovatelé, kte-
fií nevûdí, kam se chov ubírá, a klidnû pre-
ferují velká a dlouhonosá zvífiata. Do-
konce se stalo, Ïe rakouská posuzovatelka
postihovala velké a tmavé oko, tedy to, co
dûlá kavalíra kavalírem. Pak je tûÏké poÏa-
dovat na bonitaci u psÛ prav˘ opak! 
Jak známo, existují ãtyfii ustálené
barevné rázy kavalírÛ. Lidi 
ãasto zajímá, zda je moÏno je 
mezi sebou libovolnû kfiíÏit...
Ano, u nás v klubu se barevné rázy
mohou mezi sebou kfiíÏit bez omezení.
Jen by si kaÏd˘ chovatel mûl uvûdomit,
proã tak ãiní. Pokud jen proto, Ïe pes
„bydlí“ vedle v ulici, pak by to radûji dûlat
nemûl. Tímto mezibarevn˘m kfiíÏením je
moÏné dosáhnout urãit˘ch vylep‰ení
napfiíklad srsti, sytûj‰ího pigmentu, ale
chovatel si musí uvûdomit, Ïe ‰tûÀátka
mohou mít barevné vady a ani jiné vylep-
‰ení se nakonec konat nemusí. Spojování
rÛzn˘ch barev pfiedstavuje risk, a proto
by se do nûj mûl pustit jen zku‰en˘ cho-
vatel, kter˘ je s plemenem dostateãnû
obeznámen a ví, ãeho se mÛÏe doãkat!
KdyÏ se nûkdo rozhodne pro pofiízení
‰tûÀátka kavalíra, na co by si mûl
dát pfii v˘bûru nejvût‰í pozor?

Nov˘ zájemce by si mûl ‰tûnû pfiedev‰ím
pofiádnû prohlédnout. Mûl by mít roz-
my‰leno, zda si ho chce pofiídit jen tak,
pro radost, nebo na v˘stavy a na chov.
Samozfiejmostí by mûla b˘t kupní smlou-
va, kde je ‰tûnû popsáno. Îádan˘ nÛÏko-
v˘ skus v dobû odbûru není zárukou, Ïe
stejn˘ skus bude mít dotyãn˘ jedinec i po
pfiezubení. U kavalírÛ je naprosto bûÏné,
Ïe pfiedkus ‰tûnûte se zmûní na normální
skus nÛÏkov˘ (dochází k tomu nejménû
v 85 procentech pfiípadÛ). Proto ani ‰tûnû
s pfiedkusem nelze pfiedem zatratit. Ob-
ãas se u ‰tûÀat vyskytuje pupeãní k˘la, ale
ani ta nepfiedstavuje Ïádn˘ velk˘ problém
a není dÛvodem k nezafiazení do chovu.
Na v˘stavy ale je navíc nutné, aby jedinec

byl dobfie vybarven, mûl dostatek pig-
mentu, pûkn˘ typ hlavy a dobrou stavbu
tûla. Navíc by ‰tûnû mûlo b˘t oznaãeno
buì ãipováním, nebo tetováním, je moÏ-
no pouÏít i obû metody. Osobnû se mi
zdá ãipování pro ‰tûnû ménû drastické.
Jak jsou na tom kavalífii se zdravím? 
Zdravotní problémy tohoto plemene
b˘vají bohuÏel ãasto znaãnû zveliãovány.
U kavalírÛ panuje podobná situace jako
u vût‰iny jin˘ch plemen, nûkter˘ jedinec
má obãas ten ãi onen problém, jin˘ nemá
problém Ïádn˘, ale to je pfiece normální!
U nás v klubu podporujeme iniciativu
ãlenÛ, aby hlídali zdraví sv˘ch svûfiencÛ
tím, Ïe zdarma zvefiejÀujeme v klubovém
zpravodaji v˘sledky vy‰etfiení srdce jejich
psíka specialistou kardiologem, ãi jiná
vy‰etfiení, ale Ïádné není povinné.
Kavalífii nejsou nûjak extra dlouhovûcí,
ale uÏ poãet veteránÛ na rÛzn˘ch typech
v˘stav jasnû ukazuje, Ïe nic není tak hor-
ké, jak se uvafií! Je zcela bûÏné, Ïe uvefiej-
Àujeme zcela negativní v˘sledky u ‰esti
a vícelet˘ch zvífiat.
Myslím, Ïe osvûta, kterou léta provádíme
prostfiednictvím na‰eho klubového
zpravodaje, nese své ovoce. Sami chova-
telé nechávají své feny a psy vy‰etfiovat,
tato vy‰etfiení uvádûjí v nabídkov˘ch
inzerátech. Jsem zásadnû proti tomu,
aby se vy‰etfiení srdce (popfiípadû klou-
bÛ) nafiizovalo. KaÏdé nafiízení b˘vá
v âechách podle moÏností ihned obchá-
zeno, a tak se vlastnû dobr˘ úmysl míjí
úãinkem. Je daleko lep‰í, kdyÏ se chova-
telé mezi sebou sami dobrovolnû pfied-
hánûjí, kdo má více a lépe vy‰etfieného
psíka nebo feneãku.
Co vás vlastnû na kavalírech tak
nadchlo, Ïe jim zÛstáváte vûrná? 
Kavalífii mû zaujali svou bájeãnou pova-
hou, inteligencí a pfiizpÛsobivostí. S dût-
mi budou fiádit, bûhat, skotaãit,
s dÛchodcem se budou dÛstojnû prochá-
zet. Snad jediné, ãím jsou trochu „únav-
ní“, je jejich bezmezná chuÈ k jídlu. Svou
misku zhltnou doslova bûhem vtefiiny
a zírají, co by se je‰tû dalo nûkde „zblajz-
nout“. Nepohrdnou ani kÛrkou chleba.
Pfii jejich Ïravosti je tak tûÏké udrÏet
v˘stavní jedince ve v˘stavní kondici!
Chce to pevnou vÛli od majitele, ne kaÏ-
d˘ odolá tûm krásn˘m loudícím oãím!
Rádi se mazlí a vÛbec dávají najevo svou
lásku ke v‰em lidem, ne nadarmo jim
Angliãané fiíkají „nevûrní". 
Podle mého názoru nejsou psy vhodn˘mi
do kotce (ãi jiného zafiízení) mimo kon-
takt s lidmi. PfieÏijí, ale nejsou ‰Èastní, stá-
le jim nûco chybí. A majitel pfiichází
o mnoho!

Na dálku rozmlouvala Lea Smrãková

Úspûch na v˘stavû 
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Chovatelka
uprostfied 
své kavalífií
smeãky.
Celodenní
kontakt se 
psy je pro ni
samozfiejmostí.
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