
 

 

 

Rozhovor – Norbert Gainche 

 

1) V prvom rade by som sa ti, Norbert, chcel poďakovať v 

mene výboru a členov KPP za to, že si prijal pozvanie 

posudzovať našu klubovú výstavu. Navštívil si Českú 

republiku niekedy predtým? Vyskytlo sa na výstave alebo 

počas Tvojho pobytu niečo, čo ťa prekvapilo? 

Vašu krajinu som navštívil po prvýkrát. V rámci výstavy ma 

prekvapilo najmä zadávanie titulu CAC vo všetkých triedach. 

U nás vo Francúzsku sa zadáva iba jeden CACS, o ktorý 

súťažia jedinci z triedy strednej, otvorenej a pracovnej.  

2) V ďalšej otázke teda nadviažem na tvoju odpoveď. Keby 

si mal možnosť, čo by si na českých výstavách zmenil?  

Čo sa ti naopak páčilo? 

Veľmi pozitívne hodnotím posúdenie chovnosti ráno pred 

výstavou. Chovatelia a majitelia tu môžu okrem samotného 

posúdenia získať množstvo cenných informácií.  

Zadávať CAC vo všetkých triedach je podľa mňa priveľa ... . 

Zadané CAC slúžia k zisku titulu šampióna. Nie je však potrebné, aby tu bolo veľké množstvo 

šampiónov, naopak psy s týmto titulom by mali predstavovať skutočnú kvalitu.  

3) Ako hodnotíš kvalitu psov, ktorých si mal možnosť posudzovať?  

Je pre mňa ťažké vyjadriť sa ku katalánskemu ovčiakovi, keďže som posudzoval iba jedného jedinca. 

Jednalo sa o dobrého KO, avšak s netypickou srsťou. 

Pyrenejské ovčiaky boli taktiež málo zastúpené. Mohli sme tu napríklad vidieť veľmi kvalitného a 

typického jedinca, avšak s pohybom netypickým pre plemeno. Chovať toto plemeno nie je ľahké, rád 

by som upozornil vašich chovateľov, aby venovali pozornosť pri výbere chovných párov najmä 

proporciám hlavy a tela, ale taktiež správnemu zauhleniu ramena, ktoré zabezpečuje typický pohyb 

pre PO.  

Čo sa týka pyrenejských horských psov, bolo možné sledovať rozmanitosť v type. Treba sa zamerať na 

zachovanie správnej šírky hlavy, typickej chrbtovej línie – „construction montante“ a správneho 

pohybu. Nezabúdajme na správnu povahu, PHP by nemal ustupovať, keď sa k nemu človek približuje, 

považujem to za nedostatok, ktorý môžeme sledovať v niektorých líniách aj u nás vo Francúzsku. Máte 

množstvo kvalitných jedincov, ktorých kvalitu treba iba optimalizovať, čo zabezpečíme výberom 

správnych partnerov pre chov.  



 

 

 

 

 

Mimoriadne ma potešila vynikajúca úroveň u plemena pyrenejský mastin. Jedinci tohto plemena mali 

nádherné hlavy, peknú telesnú stavbu a krásny pohyb. Musíme si uvedomiť, že PM nie je ľahký na chov, 

a to najmä z hľadiska jeho málopočetnosti vo svete, preto by som rád poblahoželal vašim chovateľom.  

Rád by som však prihovoril všetkým zúčastneným na výstave, napredujete správnym smerom, i keď je 

stále čo zlepšovať. Vyberajte správnych chovných jedincov a v chove buďte nekompromisní.  

4) V súčasnosti patríš k uznávaným chovateľom plemena 

pyrenejský ovčiak, aký bol tvoj prvý kontakt s týmto 

plemenom?  

Jeden z mojich známych si zaobstaral pyrenejského ovčiaka 

a ihneď ma zaujímala jeho inteligencia, morfológia, 

vyhovovala mi jeho veľkosť, začal som sa zaujímať o výstavy 

a tak to všetko začalo ... .  

5) Ako dlho sa venuješ chovu PO? 

Plemeno chovám už viac ako 20 rokov, avšak ako 

vystavovateľ sa mu venujem už 25 rokov. 

6) Čo považuješ za tvoje najväčšie chovateľské úspechy? 

Určite sem patrí získanie titulu francúzsky šampión s mojimi 

psami, taktiež prvé dve miesta v triede otvorenej s mojimi 

fenkami na výstave v Argeles-Gazost, čo sa týka jedincov z 

môjho chovu, týmto sa podarilo získať BOB na CRUFT´s, ale 

taktiež v Argeles-Gazost. Moje odchovy zaznamenali 

úspechy aj na závodoch agility... .  

7) Čo ťa priviedlo k rozhodnutiu stať sa rozhodcom? 

Keď som sa zúčastňoval výstav, stretol som množstvo ľudí, 

ktorí prispeli k môjmu zlepšovaniu sa v chove, takže ja by som 

rád takýmto spôsobom pomáhal ľuďom, ktorí sa venujú chovu resp. chovať začínajú ...  

8) Venuješ sa výlučne chovu pyrenejských ovčiakov? 

Okrem PO sa v súčasnosti venujem chovu zatiaľ neuznaného plemena mini-americký ovčiak. V 

minulosti som odchoval tri vrhy pyrenejských horských psov. Aktuálne vlastním fenku plemena 

španielsky mastin, ktorej úloha je najmä strážiť hydinu, ktorú tiež chovám, pred líškami. 

 

 

 



 

 

 

 

 

9) Aké sú najčastejšie chyby u plemena pyrenejský ovčiak vo všeobecnosti? 

Chyby sa týkajú najmä hlavy a lebky, ktorá je príliš úzka, čo je skutočne veľký nedostatok. Ako som už 

spomínal, nesmieme zabúdať na správne uhlenie ramena, aby jedinec mohol dosiahnuť dostatočne 

rozsiahly pohyb.  

10) V súčasnosti musia chovní jedinci plemena PO  splniť napr. vyšetrenie DKK do stupňa C (vrátane), 

čo by mali majitelia tohto plemena okrem DKK sledovať?   

Určite epilepsiu, i keď, bohužiaľ, neexistuje žiadny test na zistenie jej prítomnosti.  

Vo všeobecnosti však u všetkých plemien neodporúčam používať v chove jedince so zdravotnými 

problémami, toto je jediná cesta vpred. Nezabúdajme, že zdravotný problém daný geneticky môže  

preskočiť jednu generáciu, avšak psy z tejto línie budú naďalej nositeľmi týchto génov a problém sa 

vyskytne v nasledovných generáciách. 

11) Aký je tvoj odkaz na záver pre členov nášho klubu? 

Cieľom šľachtenia akéhokoľvek plemena by malo byť udržať ho po čo najdlhšiu dobu na najvyššej 

možnej úrovni. Nie je ľahké skĺbiť typ a zdravie, avšak úspechy v chove ako napr. získanie titulu šampión 

prinášajú veľa radosti. Preto prajem všetkým najmä veľa šťastia! 

 

Překlad: Mgr. Peter Kapusta  


