
ifiina a Jifií Vol‰iãtí se bájeãnû
doplÀují. Ona je hnacím motorem
kynologick˘ch aktivit, peãuje o psy,

cviãí je, dochází s nimi za klienty do
ústavÛ i ‰kol, pí‰e ãlánky, pfiedná‰í,
posuzuje. On skvûle zaji‰Èuje technické

zázemí, fotí, natáãí, spravuje webové
stránky a zaji‰Èuje monitoring.
Psy v‰ak milují oba.
„Vûfiili byste, Ïe manÏel u nás se psy
zaãínal?“ klade nám fieãnickou otázku
Jifiina Vol‰ická. „On Ïil se psy cel˘ Ïivot, já

jsem se k nim pofiádnû dostala vlastnû aÏ
po svatbû. Ale to uÏ je tfiicet let...“

S jak˘mi psy jste zaãínali?
Dlouho pro nás byli osudov˘mi psy
rotvajlefii – vÏdy jsme mûli doma alespoÀ
jednoho, vût‰inou v‰ak rovnou dva. Ani
dnes, kdyÏ uÏ jsme pfiece jenom star‰í, se
jich nechceme úplnû vzdát. Vidíte, tohle je
ná‰ nejnovûj‰í pfiírÛstek, sedmimûsíãní
fenka Flér Terezsk˘ dvÛr, doma zvaná
Deniska. Je skvûlá!

A jak jste se dostali od rotvajlerÛ ke
staford‰irsk˘m bulteriérÛm?
Chtûli jsme je‰tû nûco men‰ího, mazlíãka,
kter˘ by se nám ve‰el do postele. Na
svûtové v˘stavû psÛ v Brnû jsme poprvé na
vlastní oãi spatfiili plemeno, které v té
dobû u nás vÛbec nebylo a jeÏ jsme znali
jen z popisÛ v kynologické literatufie.
Zaãali jsme se po nûm pídit, na‰tûstí se
SBT zanedlouho objevili i u nás a v roce
1992 se nám podafiilo získat na‰i první
fenku staford‰irského bulteriéra, Wendy
vom Kaiserstuhl. Pravda, nebylo to ‰tûnû,
po kterém jsme pÛvodnû touÏili, známá
chovatelka nám nabídla uÏ roãní fenku.
Fenka nám nikdy ale nedala dÛvod,
abychom svého tehdej‰ího rozhodnutí
litovali, právû naopak. Do smeãky k na‰im
dvûma rotvajlerÛm tehdy aÏ neuvûfiitelnû
zapadla, a je‰tû se stala vÛbec první
pfiedstavitelkou svého plemene u nás,
která získala titul ãeského ‰ampiona.

âasto se diskutuje o „psech typu
bull“ a jejich údajné nebezpeãnosti.
Co k tomu mÛÏete fiíci?
Îe v pfiípadû staford‰irského bulteriéra je
to absolutní nesmysl. Skuteãnû neznám
jiné plemeno, které by se vyznaãovalo tak
obrovskou láskou k lidem. Na stafbulech,
zvlá‰tû na jejich povaze, je vidût, Ïe z velké
ãásti vy‰li z anglického buldoka. Stejnû
jako on jsou nekonfliktní, mírní, povahovû
naprosto vyrovnaní. Milují v‰echny lidi
bez rozdílu, zvlá‰tû pak dûti. KdyÏ na na‰e
psy nûkdo vlídnû promluví na ulici, v tu
ránu se tetelí blahem a olíÏou ho témûfi aÏ
na hlavû. Ve vztahu ke svému pánovi to
jsou absolutní, extrémní závisláci, je to
pro nû bÛh. KdyÏ se páníãek rozzlobí, jako
kdyby pro nû skonãil svût. Právû povaha
dûlá z SBT skvûlé rodinné psy.

A jak je to ve vztahu k jin˘m psÛm?
Pokud je pes vychovan˘ a jeho majitel
rozumn˘, vztah je naprosto
bezproblémov˘. Na‰i psi Ïijí ve smí‰ené
smeãce v míru a dojemné shodû
s rotvajlerkou a boloÀáãky, kaÏd˘ den se
v‰emi vyráÏíme na dlouhé procházky
z vût‰í ãásti na volno, a pfiesto nejsme
v okolí Ïádn˘m postrachem. Pfii
canisterapii pracují spoleãnû s jin˘mi
psy v náv‰tûvních programech a pfii
pfiedná‰kách a prezentaãních akcích se

Aãkoliv psi byli na poãátku na‰í náv‰tûvy u manÏelÛ Vol‰ick˘ch
zavfiení, abychom se mohli v klidu usadit, uÏ první pohled do
nitra jejich rodinného domku napovûdûl, kolem koho se tahle
domácnost toãí. Nejen z obligátní hromady vodítek v pfiedsíni
a z pohárÛ v ob˘váku, ale také z unikátního monitorovacího
systému sledujícího, co se zrovna dûje u ‰tûÀátek a v pfiímém
pfienosu to pfiená‰ejícího na web, bylo jasné, Ïe psi
jsou stfiedobodem zdej‰ího vesmíru.

J

Díky nim jsem šťastná
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setkávají s mnoha psy. Samozfiejmû
i staford‰ir‰tí bulteriéfii musí b˘t dobfie
vychovaní a vÏdy ovladatelní, ale to platí
pro kaÏdého psa bez v˘jimky. V˘chova je
i díky jejich závislosti velmi snadná. Jsou
poslu‰ní, uãenliví, snaÏí se vyhovût
a jsem pfiesvûdãená, Ïe v˘chovu mÛÏe
zvládnout kaÏd˘ normální ãlovûk. Staãí
dÛslednost a jednotnost v˘chovy v rodinû.
Posuzovala jsem na klubové v˘stavû, kde
bylo více neÏ 100 zvífiat, a za cel˘ den se
nevyskytl jeden jedin˘ konflikt. To
pfiece také o nûãem svûdãí!

Je o vás známo, Ïe se se sv˘mi
staford‰irsk˘mi bulteriéry intenzivnû
vûnujete canisterapii. Jak jste se
k tomu dostala? Pfiece jenom to u psÛ
tohoto typu není tak obvyklé...
Já si myslím, Ïe právû oni jsou pro tuto
práci naprosto ideální, jako kdyby se pro
ni narodili. KdyÏ jsme si pofiídili první
fenku Wendy, inspirovala nás k tomu,
abychom pro plemeno hledali smysluplné
vyuÏití, a canisterapie se pfiímo nabízela.
Tito psi doslova milují fyzick˘ kontakt
s lidmi, rádi se na nûkoho maãkají, jsou
dostateãnû statní a robustní na to, aby
vydrÏeli nûkdy i ne zcela jemné zacházení
ze strany nemocn˘ch. V‰ichni na‰i psi se
vÏdy na práci stra‰nû tû‰ili, teì je spí‰
problém, jak vysvûtlit na‰im psím
seniorÛm, Ïe je s sebou brát nemÛÏeme,
protoÏe uÏ nemají energie na rozdávání.
Berou to jako nespravedlnost.

A jak na va‰e psy reagují klienti?
Vût‰inou fantasticky. Víte, my ãasto
chodíme k dûtem i hodnû star˘m lidem,
kter˘m nepopletly hlavu v˘mysly
v bulvárním tisku a nemají pfiedsudky. Vidí
hodné psy, ktefií se jim snaÏí pomoci,
a jsou za to vdûãní. Psi pomáhají nejen
v sociální terapii, ale pfiímo vynikají pfii
polohování na lÛÏkách klientÛ. Právû tady
se dokonale uplatní ochota plemene
k fyzickému kontaktu i s neznám˘mi
lidmi.
Nepodepsala se na plemeni negativnû
kampaÀ vedená proti tzv. bojov˘m
psÛm? Jak˘ je zájem vefiejnosti?
V posledních letech zaÏívá tohle plemeno
vysloven˘ boom. Zájem se
nûkolikanásobnû zvût‰il, nabídka jen tak
tak staãí pokr˘vat poptávku. Jsem
pfiesvûdãená o tom, Ïe je to pfiedev‰ím
kvÛli jedineãné povaze SBT, která je uÏ
mezi lidmi dostateãnû známá. A nejspí‰
z toho dÛvodu ná‰ chov zatím pfiíli‰
neohroÏují tzv. bezpapíráci. Lidé si zfiejmû
dobfie uvûdomují, Ïe u neãistokrevn˘ch
psÛ snadno mÛÏe dojít, tfieba
i v pfiedchozích generacích, k pfiikfiíÏení
nûjakého jiného plemene, a Ïe pak ze
‰tûnûte, i kdyÏ tfieba vypadá podobnû jako
ãist˘ SBT, mÛÏe vyrÛst nûco úplnû jiného,
tfieba i s nestandardní povahou.

Jste úspû‰nou chovatelkou, cviãitelkou,
vystavovatelkou a propagátorkou
plemene, také mezinárodní
posuzovatelkou, rozhodãí pro
speciální v˘cvik psÛ, pfiedsedkyní
sdruÏení Senior Canisterapie.
Co je pro vás nejdÛleÏitûj‰í?
Pro mû je jasnou prioritou pracovní
uplatnûní plemene. Je nepochybnû hezké
posuzovat nebo vyhrávat na v˘stavách, ale
také trochu pomíjivé. KdeÏto pomáhat

prostfiednictvím psÛ, které to tû‰í,
zlep‰ovat Ïivot jin˘ch, to uÏ je nûco!
Docházíme ãasto ke star˘m nebo
nevyléãitelnû nemocn˘m lidem. Vím,
Ïe jim Ïivot nezachráníme, ale pomocí

canisterapie mÛÏeme zlep‰it jeho
kvalitu. A kdyby to mûl b˘t tfieba
jen jeden jedin˘ den, stojí to za to.
Ale nemyslete si, není to tak úplnû
nezi‰tné, ti nemocní lidé dávají nûco
zpátky i nám. Pomáhají nám uvûdomit si,
Ïe na‰e starosti jsou vût‰inou malicherné
a nepodstatné a co má v Ïivotû skuteãn˘
smysl. Pro mû jsou to urãitû i moji psi.
Byla jsem váÏnû nemocná, ale oni mi
nedovolili propadnout pesimismu
a beznadûji. I díky nim jsem ‰Èastná.
Rozmlouvala Lea Smrãková
Foto Martin Smrãek a Jifií Vol‰ick˘
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