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Chovateľská stanica

Už ako malé dievča 
som milovala 
zvieratá. Doma 
som mala všetko, 
čo rodičia dokázali 
akceptovať. Stále mi 
však chýbal psík a ja 
som vedela, že raz 
ho budem mať a môj 
sen sa splní. Prvým 
v mojom živote bol 
Hugo. Dostala som 
ho od svojho priateľa 
(teraz už manžela) 
ako valentínsky 
darček. 

Aký by to mal byť psík? Výber 
plemena bol naozaj len pod-
ľa „dizajnu“. Páčil sa nám jeho 
vzhľad a  jeho temperament 
nás priam očaril. Preto sme sa 
hneď  začali venovať jeho zá-
kladnému výcviku. Postupom 
času som zistila, že jeden je 
málo a  začala som premýšľať 
nad niečím, čo by bolo „špe-
ciálne“. Rozhodli sme sa opäť 
pre weimara. No už nebolo 
hlavné len si ho kúpiť, ale za-
ujímalo ma aj z  akého chovu 
pochádza. 

Po nevyhnutných informá-
ciách sme si napokon priviezli 
Oskara. A začali sme s jeho vý-
cvikom. Bavilo ma sledovať, 
ako sa rozvíjajú jeho vlastnos-
ti a tak sme dospeli až k prípra-
ve na poľovné skúšky, výstavy 
a všetko ostatné, čo s tým sú-
visí. 

Začiatky vo výcviku nebo-
li ľahké, niekedy sa bolo treba 
potrápiť, pričom rozhodovala 
vytrvalosť. Odrazovým mostí-
kom bol výcvikový tábor, kto-
rý každoročne organizuje Klub 
chovateľov weimarských sta-
vačov. Pre začiatočníka je to 
veľmi dobrá škola, ktorá ho 
naučí, čo konkrétne musí jeho 
pes ovládať, aby splnil pod-
mienky chovnosti. Navyše má 
možnosť zoznámiť sa s ďalší-
mi chovateľmi tohto plemena 

a čerpať z ich skúseností. 
S  Oskarom sme zažili veľa 

pekných chvíľ a radosti z jeho 
úspechov, avšak žiaľ, po tra-
gickej nehode s automobilom 
sme oň prišli. Mal tri a  pol 
roka. Aby ma jeho strata pre-
bolela, rýchlo som si zaobsta-
rala dve šteniatka sučky. Bola 
to Samba a ChaCha. Tak sa za-
čala nová etapa mojej záľuby, 
tentoraz s „dievčatami“ .

Mimoriadne úspešná bola 
najmä ChaCha, ktorá na vý-
stavách získala množstvo naj-
rôznejších ocenení. Dnes je 
šampiónkou troch krajín, má 
aj tituly grandšampión, me-
dzinárodný výstavný šampión 
a medzinárodný šampión krá-
sy. 

So Sambou a ChaChou bolo 
možné založiť chovateľskú sta-
nicu, ktorá sa volá Human To-
uch. Tak sme chceli vyjadriť, že 
plemeno weimarský stavač je 
veľmi blízke človeku, s ktorým 
dokáže nadviazať taký dob-
rý vzťah, že ho naozaj možno 
považovať za verného priate-
ľa. Po vzniku chovateľskej sta-
nice prišli aj naše odchovy. 
A to je, pochopiteľne, veľa prá-
ce, ktorú treba vykonávať vždy 
s láskou. O každé šteniatko sa 
staráme čo najlepšie, preto 
lúčenie s nimi býva ťažké, no 
vždy sa usilujeme, aby sa do-
stali do dobrých rúk. Tešíme 
sa každému kontaktu s našimi 
štvornohými odchovancami.

Weimarský stavač je skutoč-
ne úžasné plemeno. Spoluprá-
cou s majiteľom časom naozaj 
 dokáže pochopiť čo chcete 
dokonca i bez povelu. Je inte-
ligentný, rýchly a využije kaž-
dú vašu nedôslednosť kvô-
li čomu ho mám veľmi rada, 
lebo tak ma neustále udržiava 
v strehu. Patrí medzi všestran-
né poľovné psy: využíva sa na 
poli, vo vode aj v lese. Každý je 
jedinečný a ťažko povedať, kde 
sa weimarovi darí najviac. Bez 
čoho by však stavač nebol sta-

vačom je vystavovanie drob-
nej zveri. Napriek tomu, že sa 
vynikajúco uplatňuje ako po-
ľovne upotrebiteľný, má veľmi 
rád ľudí a je dobrým spoloční-
kom. Chce byť všade tam, kde 
ste aj vy. 

Výcvik mi prináša obrovskú 
radosť, slobodu. Je naozaj za-
ujímavé, s  akou ľahkosťou sa 
toto plemeno učí a  akú má 
z toho radosť. Najlepšie sa cíti 
v aktívnej rodine, pretože mi-
luje pohyb. Je to pes s obrov-
skou životnou silou a chuťou 
do každej aktivity.
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Bol to valentínsky darček


