
Dovolte mi představit se - jmenuji se Iveta Klápová a je to již 21 let, kdy do mého života vstoupil můj 

první Ridgeback. 

Byla jím fena Kirby Bohemia Checko od paní Ivety Městkové, jedné z prvních chovatelek ridgebacků 

v Československu. Od té doby jsem propadla kouzlu zvanému Rhodéský ridgeback, strávila spoustu 

času na cestách, poznala nová místa, města, stadiony. Seznámila se se zajímavými lidmi na výstavách 

a získala tak přátele nejen mezi majiteli ridgebacků. 

Svou chovatelskou stanici „Slunce života“ - jsem založila v roce 2002, před mým plánovaným prvním 

vrhem štěňátek. Název Slunce života zcela vystihuje moje pocity, které mi do života Ridgeback 

přináší, a co by měl přinášet i majitelům našich štěňátek. Od té doby se u nás narodil již 13. vrh. Díky 

novým majitelům se naši psi úspěšně prezentují nejen na výstavách v Evropě a USA, ale i na 

coursingu – s tituly Top coursing runner.

Ke každému novému vrhu štěňátek přistupuji jako k možnosti přinést výběrem psa do chovu novou 

krev. Zaměřuji se hlavně na zdraví, vyrovnanou povahu a celkovou vyváženost obou rodičů. Je to pro 

mne obrovská radost a zodpovědnost, touha nesmířit se s průměrností a posunout se zase o kousek 

dál. 

Pro obohacení potenciálu mého chovu jsem v roce 2012 importovala z Dánska, z chovatelské stanice 

Kinyemi paní Nady Nikolič, hnědonosou fenku Indianu. Díky tomu jsem poznala, jak těžké je obstát na

výstavách mezi tradičními ridgebacky. A jak významný je pohled od rozhodčích - specialistů na 

plemeno.

Dnes s námi doma žije 7 ridgebacků ve věku 2 -13 let a každý má své místo ve smečce. S novým 

přírůstkem do rodiny se učím, poznávám rozdíly ve vývoji, pozoruji, jak odlišný může být průběh 

dozrávání jednotlivých psů a díky tomu dnes dokáži lépe pochopit jejich přednosti a nedostatky. 

V roce 2017 jsem úspěšně složila poslední z řady náročných zkoušek a stala se národní rozhodčí 

exteriéru pro plemeno Rhodéský ridgeback. V roce 2018 jsem měla čest posuzovat na Klubové 

výstavě ČKRR, a v roce 2019 výstavu německého klubu E.L.S.A. Jako rozhodčí zastávám od roku 2018 

velice zodpovědnou práci při bonitacích – zařazení psů do chovu – pro klub ČKRR, jehož jsem členem. 

V roce 2019 jsem se také stala poradkyní chovu klubu.

Práce rozhodčích je krásná, zajímavá a velice zodpovědná. Vždyť máme za úkol vybrat mezi jedinci 

toho, který se nejvíce blíží standardu plemene. V danou chvíli, v čase jeho vývoje, jeho momentální 

kondici či náladě.

Dnes už vím o „chybičkách na kráse“ mojí první Kirby. Tehdy jsem byla začátečník a mnoho toho 

neznala. Ona však pro mne byla tím nejkrásnějším stvořením na světě. A já vím, že stejně je tomu u 

každého z Vás. Váš pes je ten nejkrásnější. A přes „drobné chybičky na kráse“, které mu snad někdo 

z rozhodčích vytkne, by to tak pro Vás mělo zůstat.

Velice si vážím a děkuji za pozvání Slovenskému klubu chovatelů ridgebacků k posuzování Klubové 

výstavy. Přeji Vám všem mnoho krásných chvil a hodně úspěchů nejenom na poli výstavním.

S úctou Iveta Klápová




