
Jak dlouho chováte psy? 
A byli to vÏdycky jen jezevãíci? 
V podstatû ano. Svého prvního jezevãíka,
drsnosrstou trpasliãí fenku Fleur Judring,
jsem dostal v roce 1988 je‰tû jako Ïák ‰ko-
lou povinn˘. Mûl jsem obrovskou v˘hodu
v tom, Ïe chov psÛ mûl v na‰í rodinû tra-
dici: uÏ pradûdeãek mûl ve 20. letech
minulého století chovnou stanici nûmec-
k˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ, pozdûji choval
drsnosrsté foxteriéry a k loveck˘m pleme-
nÛm a myslivosti inklinoval i mÛj tatínek.
ProtoÏe jsme bydleli v paneláku, a pod-
mínky tudíÏ nebyly ideální, pofiídili jsme
si nejmen‰ího z loveck˘ch psÛ, trpasliãího
jezevãíka. Spoleãnû jsme se vûnovali jeho
v˘cviku a zaãali jsme i s chovem. Fleur
byla exteriérovû spí‰e prÛmûrná, ale dáva-
la pûkná ‰tûÀata. DoÏila se u nás úctyhod-
ného vûku 17 let. 
JezevãíkÛm jste zÛstal vûrn˘ dodnes.
Co vás na nich tak okouzluje? 
Abych fiekl pravdu, nemám velké srovná-
ní s jin˘mi psy. Od dûtství jsem Ïil s jezev-

ãíky, jen jednou jsme mûli v rodinû,
respektive mÛj dûdeãek mûl, bígla, ale
s tím jsme si do noty nûjak nekápli. Byl to
chronick˘ útûkafi a vzdoroval ve‰ker˘m
na‰im pokusÛm o v˘cvik. 
Na jezevãících se mi toho líbí hodnû, ale
asi nejdÛleÏitûj‰í pro mû je, Ïe pfiedsta-
vují ideální spojení spoleãenského a lo-
veckého psa. Hodí se do mûsta i na práci,

do bytu i nûkam do hájovny. MÛÏete
s nimi chodit cel˘ den po lese, nebo je
naopak nechat cel˘ den zavfiené v bytû,
pfiizpÛsobí se v‰emu. 
Já jsem teì pfies t˘den hodnû pracovnû
vytíÏen˘ a moji jezevãíci to trpûlivû sná‰e-
jí. O víkendech ãasto jezdíme do jiÏních
âech za rodiãi a tam se jim to snaÏím
vynahradit. 
Jsou to psi pronikavû inteligentní, se 
zvlá‰tní jiskrou, energiãtí a neposední.
„DrsÀáci“, kter˘m se vûnuji a jimÏ v Ïilách
koluje i teriérská krev, jsou v tomto smû-
ru asi obdafieni více neÏ ostatní rázy je-
zevãíkÛ. Jsou opravdu Ïiví, ale pfiitom to
u nich není na úkor poslu‰nosti a ovla-
datelnosti. Já se vûnuji jen rázu trpasliãí-
mu a králiãímu a pfiipadá mi, Ïe právû
drsnosrst˘ ráz je mezi ostatními mal˘mi
rázy nejvyrovnanûj‰í. Ale moÏná by mi
majitelé ostatních rázÛ oponovali. Buì
jak buì, jezevãíci jsou fajn, aÈ uÏ si pro to
kdokoli najde jakékoli dÛvody. 
Kolik jich momentálnû máte? 
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Nejen o miniaturních jezevãících

Jezevčíci mají zvláštní jiskru 
Jan Bu‰ta je pfies své mládí nepfiehlédnutelnou postavou souãasné ãeské kynologické scény. Se sv˘mi
miniaturními jezevãíky pravidelnû vítûzí na v˘stavách, odchovy z jeho chovatelské stanice VITORAZ
uÏ dosáhly nesãetn˘ch úspûchÛ, je poradcem chovu pro trpasliãí a králiãí drsnosrsté jezevãíky,
ãlenem chovatelské rady Klubu chovatelÛ jezevãíkÛ âR, pravidelnû ‰ífií dobré jméno ãeské kynologie
doslova po celém svûtû. Nelituje ãasu, námahy ani penûz, a poctivû objíÏdí velké svûtové v˘stavy. 

Jan Bu‰ta
s ãástí své
smeãky,
která Ïije
v Praze

Hrdá
maminka 
s poveden˘m
odchovem 

Jezevãíci Vitoraz ãasto sklízejí
úspûchy na v˘stavách
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Bydlím v bytû témûfi v centru Prahy, takÏe
se mnou Ïijí jen tfii. Ale dal‰í, ktefií patfií
pod mou chovatelskou stanici, Ïijí s m˘-
mi rodiãi, jezevãíky jsem také obdafiil ve‰-
keré pfiíbuzenstvo, které projevilo zájem.
A protoÏe, jak jsem fiíkal, jsme rodina dos-
ti psomilovná, je to docela slu‰ná smeãka.
Já v‰em zaji‰Èuji loveck˘ v˘cvik, jezdím
s nimi na v˘stavy a organizuji chov. 
Teì jste narazil na téma loveck˘ch
zkou‰ek. Jak je to u jezevãíkÛ? 
Musí je mít opravdu v‰ichni? 
Ano, bez v˘jimky. U standardních se po-
Ïadují zkou‰ky z norování i povrchové,
u miniaturních postaãí jakákoliv úspû‰nû
absolvovaná zkou‰ka. Pro mû osobnû to
nepfiedstavuje problém, ale pfiesto mu-
sím fiíci, Ïe s bezv˘hradn˘m poÏadováním
zkou‰ek nesouhlasím. Li‰íme se tím od
vût‰iny evropsk˘ch zemí, které od strikt-
ního vyÏadování zkou‰ek upustily. 
Mnohokrát jsem si vlastní zku‰eností
ovûfiil, Ïe to, zda pes má, nebo nemá
zkou‰ky, nemusí vÛbec korespondovat
s jeho schopnostmi a povahou, ãasto je
to spí‰e otázka ‰ikovnosti vÛdce. ZaÏil
jsem psy s poÏadovanou ostrostí na ‰kod-
nou, ktefií se v bûÏném Ïivotû chovali báz-
livû, zvífiata se zkou‰kou sloÏenou v 1.
cenû, jeÏ byla nervózní a nevyrovnaná.
A naopak jsem dovezl nûkolik psÛ
z Francie a Nûmecka, kde se uÏ nûkolik
generací zkou‰ky nepoÏadují – a s tûmito
psy z nepracovních spojení jsem zcela
bez problémÛ skládal zkou‰ky a byli pfii
nich opravdu skvûlí: byli dost ostfií, rychlí,
perfektní na barvû. 
I dal‰í zku‰enosti z ciziny ukazují, Ïe
pracovní vlohy se jen tak neztratí. 
Myslím, Ïe poÏadovat nekompromisnû
zkou‰ky i po nejmen‰ích jezevãících
vÛbec není vhodné, uÏ proto, Ïe je velmi
tûÏké pro nû najít odpovídající uplatnûní.
Kdo chce jezevãíka na práci, pofiídí si
vcelku logicky standarda a ne trpaslíka
nebo králíka. Ve své chovatelské stanici
jsem odchoval desítky a desítky ‰tûÀat,
ale ta, která byla skuteãnû lovecky vyuÏí-
vána, bych snadno spoãítal na prstech
jedné ruky. 
Mnoho obyãejn˘ch lidí nemá podmínky
pro to, aby svému psu poskytli loveck˘
v˘cvik, není ani zvûfi, takÏe – i kdyÏ to tfie-
ba pÛvodnû nemûli v úmyslu – radûji
odchovávají bezpapírová ‰tûÀata. Docela
rád bych vidûl seriózní srovnání, jak˘ je
pomûr u nás odchovan˘ch „papírov˘ch“
a „bezpapírov˘ch“ jezevãíkÛ! 
Já jsem v otázkách chovu vÛbec dost li-
berální. Myslím, Ïe to jak chovat, jaká
spojení realizovat, zda lovecky cviãit,
nebo necviãit, by mûlo b˘t v˘hradnû na
zodpovûdnosti kaÏdého chovatele. Do

jisté míry je to i otázka trhu. Lidé, ktefií
touÏí svého psa vystavovat, si asi vyberou
‰tûnû z chovu v tomto smûru úspû‰ného,
jiní dají pfiednost zvífieti po lovecky vede-
n˘ch rodiãích. Mûla by to b˘t otázka indi-
viduálního rozhodnutí kaÏdého jednot-
livce, ne zákazÛ a pfiíkazÛ. 
Kolik vrhÛ uÏ jste odchoval vy sám?
A jak˘ch úspûchÛ jste dosáhl? 
KvÛli vám jsem to spoãítal a do‰el jsem
k poãtu 36 vrhÛ. KdyÏ si vezmete, Ïe prÛ-
mûrn˘ poãet ‰tûÀat ve vrhu je 3,6, uÏ je to
více neÏ stovka ‰tûÀat. Mám velkou
radost, Ïe i na‰e ‰tûÀátka jsou úspû‰ná,
tak tfieba letos psi z mojí chovatelské sta-
nice získali uÏ 8 titulÛ klubov˘ch vítûzÛ
mlad˘ch ãi dospûl˘ch ve 4 zemích, ãtyfii-
krát titul absolutního vítûze klubové ãi
speciální v˘stavy (BIS ãi BIS Junior), pfies-
toÏe právû na klubovkách b˘vá ãasto
i 400 vystavovan˘ch jedincÛ. Moje králiãí
fenka A STAR IS BORN Vitoraz získala
BOB na 1. svûtové speciální v˘stavû jezev-
ãíkÛ, která se konala letos v Bologni. Ale
velmi si cením i absolutního vítûzství
(BIS) na na‰í leto‰ní klubovce a titulu res.
CACIB ze svûtové v˘stavy v Poznani. 
Podrobujete psy, které vystavujte,
nûjakému speciálnímu tréninku? 
Ani ne, mají bûÏn˘ v˘cvik, jsou vesmûs
zvyklí Ïít ve mûstû, dobfie chodit na vodít-
ku, ale Ïádná speciální drezura v tom
není. MoÏná dÛleÏitûj‰í je schopnost
vystavovatele svého psa na v˘stavû dobfie
prezentovat. Trochu mû zlobí, Ïe Klub
chovatelÛ jezevãíkÛ na stránkách svého
zpravodaje letos doporuãil rozhodãím,
aby penalizovali, kdyÏ nûkdo v kruhu své-
ho psa modeluje, tj. staví ho do v˘stavní-
ho postoje nebo se ho jinak dot˘ká ruka-
ma. Pokládám to za jednoznaãn˘ krok
zpátky, podle mého soudu by mûla b˘t

i správná prezentace psa souãástí jeho
ohodnocení stejnû jako jeho pfiedv˘stavní
pfiíprava: t˘ká se to nejen úpravy srsti, ale
tfieba i základní hygieny – u‰i musí b˘t
ãisté, drápky zastfiiÏené atd. Ne v‰ichni
chovatelé jezevãíkÛ to chápou stejnû,
mnozí stále povaÏují jezevãíka pfiedev‰ím
za pracovního psa a v‰echno ostatní
odmítají. Potom je ale tûÏké prosadit se
v mezinárodním mûfiítku. Myslím, Ïe cel˘
ãesk˘ chov by se mûl více pfiizpÛsobit
evropsk˘m tendencím. T̆ ká se to tfieba
toho, Ïe extrémnû lpíme na plnochrupos-
ti. V tom uÏ také zaãínáme b˘t v Evropû
osamocení, pfiece mnohem dÛleÏitûj‰í je
perfektní kostra a v˘borná mechanika
pohybu neÏ to, jestli psu chybí jedna M3. 
Máte, co se jezevãíkÛ t˘ãe, 
pfied sebou nûjakou vizi nebo metu,
které byste chtûl dosáhnout? 
Nefiekl bych to takto vzletnû, ani nemám
konkrétní cíle typu: tenhle titul mi je‰tû
chybí. Samozfiejmû chci, aby moji psi byli
v˘borní a vyrovnaní v exteriéru i povaze 
– mûli rovné hfibety, pevné a silné kosti,
perfektní mechaniku pohybu, u‰lechtilé
hlavy, aby netrpûli geneticky dûdiãn˘mi
chorobami a mûli vyrovnané a sebevûdo-
mé povahy... M˘m nejvût‰ím cílem v‰ak je
odchovávat zdravá, vyrovnaná a vitální
‰tûÀata, která budou dále schopna nor-
málního rozmnoÏování. MoÏná více neÏ
titulÛ si váÏím toho, Ïe naprostá vût‰ina
m˘ch fen rodí spontánnû a bez problé-
mÛ, s císafiem jsem se ve svém chovu set-
kal v‰ehov‰udy tfiikrát nebo ãtyfiikrát. 
Jezevãíci jsou m˘m jedin˘m a obrovsk˘m
koníãkem, podfiizuji jim ve‰ker˘ svÛj ãas.
Zásadnû ovlivnili i Ïivot celé mé rodiny,
takÏe by se moÏná slu‰elo jí, a zvlá‰tû pak
m˘m rodiãÛm, na závûr podûkovat. Jsem
pracovnû hodnû vytíÏen˘, takÏe bez nich
bych to zvládal jen stûÏí. Moje úspûchy
jsou i úspûchy jejich. 

rozmlouvala Lea Smrãková
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Jan Bu‰ta
hodnû dá na
osobní kontakt

Nejen o miniaturních jezevãících

I takov˘
miniaturní

jezevãík
musí mít
zkou‰ku 

SP 02/07 18-19 Bušta  10.1.2007 7:44  Stránka 19


