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S plemenom Rhodészky Ridgeback (RR) som sa prvý krát stretla v roku 2001. Dňa 01.01.2002 sa pre nás na 

Morave narodila naša prvá sučka tohto plemena – „Denny Saranga“. V roku 2002 som sa zároveň stala členom 

Slovenského Klubu Chovateľov Ridgebackov (SKCHR) s kontinuálnym členstvom. Taktiež som členom aj 

niektorých zahraničných chovateľských klubov RR. 

Moje začiatky vo svete ridgebackov neboli vôbec ľahké. Svoju prvú sučku som nemohla uchovniť z  dôvodu 

jedného chýbajúceho zubu. Podľa vtedajších pravidiel SKCHR totiž neboli neplnochrupé jedince zaradené do 

chovu. V roku 2003 som si importovala ďalšiu sučku „Ain´t She Beautiful Nyathi“ so zaujímavým rodokmeňom, 

ktorá svojou, na Slovensku novou, africko-austrálskou krvnou líniou predstavovala obohatenie pre slovenský 

chov RR. Keďže bola vo všetkých smeroch zdravá a exteriérovo atraktívna, na jar 2004 som registrovala na FCI 

svoju chovateľskú stanicu LUANDA.  

O pol roka neskôr sa však všetky moje nádeje rozplynuli, pretože moja sučka tragicky zahynula.   

V tej dobe som sa plne venovala študovaniu štandardu RR, rodokmeňov, zdravia, genetiky a exteriéru psov 

a aktívne som začala prispievať článkami o zdraví, chove a histórii plemena do klubových médií.  

Koncom roka 2005 sme sa, vtedy už s manželom, rozhodli skúsiť posledný krát šťastie s plemenom RR a z 

Nemecka sme si importovali sučku s hnedým nosom, s austrálsko-americkým rodokmeňom – „Hillvalley´s Angel 

for Luanda“. „Ani“ sa stala nielen zakladateľkou nášho chovu, ale aj držiteľkou prestížnych titulov, ako je 

Európsky víťaz, Medzinárodný šampión, Grand šampión, šampión viacerých krajín, mnohonásobný víťaz 

klubových výstav -BOS a absolútny víťaz BISS Klubovej výstavy v Čechách posudzovanej prestížnymi 

rozhodcami, špecialistami na plemeno s viac ako 20-ročnou chovateľskou históriou. 

Keďže kvalitná suka má byť základom pre kvalitný chov, nastal čas pre plánovanie chovu. 

Náš prvý vrh sa narodil 18. marca 2008. Otcom vrhu bol švédsky pes, mnohonásobný šampión a Interšampión, 

„Emoyeni´s Grand Zuberi“. V čase, keď mali naše šteniatka štyri mesiace, sa otec nášho 1. vrhu stal Svetovým 

víťazom 2008.  

V roku 2009 som ako prvá medzi chovateľmi RR, priviezla na Slovensko mrazené semeno z Kanady. Hoci sa 

z tejto inseminácie narodilo len jedno neštandardné šteniatko [asi najdrahšie na svete :-)], znovu ma táto 

skúsenosť posunula ďalej .... 

O rok neskôr som sa už neuspokojila s mrazeným semenom a „Pána Pravého“ – americko-kanadského 

šampióna  menom „Thornberry Akala“ som priviezla k nám na Slovensko. Stal sa otcom našich 2 kvalitných 

vrhov.  

Cieľom môjho chovu nie je kvantita, ale kvalita, o čom vypovedá aj to, že spomedzi celkového počtu našich 72 

odchovaných šteniat vzišli: Svetový víťaz, Európsky Junior víťaz, Európske res. BIS puppy, 10 Interšampiónov 

a viac ako 20 šampiónov viacerých krajín, medzi nimi aj Šampiónov USA a Kanady, Švédska, Nemecka, Ruska, 

Ukrajiny, Talianska a ďalších kútov Európy. Chovateľská stanica LUANDA bola vďaka úspechom jej odchovov 4 

krát absolútnym víťazom v Klubovej súťaži SKCHR.  

 

V roku 2007 som sa stala Poradcom chovu SKCHR. Túto funkciu som zastávala do konca roku 2009, kedy na 

výročnej členskej schôdzi bola funkcia HPCH SKCHR zrušená a namiesto nej bola kreovaná Chovateľská rada 

SKCHR, ktorej som bola aktívnou členkou a súčasne kontrolórom vrhov SKCHR.  

V tom čase som sa venovala i prednáškovej činnosti - usporiadala som niekoľko seminárov, na ktorých som 

prednášala témy z oblasti anatómie a chovu: „Správne uhlenie, predhrudie a pohyb RR“ – prezentácia pre RR-

Sport klub 2007; „Krytie, tehotenstvo, pôrod“ – prezentácia na stretnutí chovateľov SKCHR 2008; „Poruchy a 

choroby plodnosti samíc a samcov“ – prezentácia na stretnutí chovateľov SKCHR  2008. 

V roku 2009 som, spolu s nadšencami pre výcvik psov a agility v našej obci, založila a viedla Kynologický Klub 

Trakovice so zameraním na základný výcvik a tréning agility. V tomto klube sme zorganizovali aj niekoľko 

prehliadok psov s PP, aj bez PP, tzv. miešancov, s cieľom oboznámiť širokú verejnosť o aktivitách, ktoré môžu 
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vykonávať so štvornohým priateľom. V roku 2012 som svoju činnosť v tomto klube z rodinných dôvodov 

ukončila (narodenie mojich detí). 

Začiatkom roka 2015 som bola nadšencami plemena RR v Rusku, „Kennel Union RR“ pozvaná posudzovať ich 

„IV. Prehliadku of Kennels Union RR“, bez zadávania FCI titulov. Pozvanie som prijala a  30. 05. 2015 som posúdila 

v Moskve viac ako 85 ridgebackov – naozaj krásny zážitok i skúsenosť.  

V októbri 2015 nastali v SKCHR zmeny. Vo vedení klubu boli opätovne vytvorené predtým zrušené funkcie, 

okrem iných aj funkcia Hlavného poradcu chovu (HPCH). Vážim si, že členovia SKCHR mi prejavili dôveru a zvolili 

ma do funkcie HPCH. 

Som striktným zástancom názoru, že plemeno nemôže ovplyvňovať len názor jedného človeka, a preto som 

sa vždy snažila a snažím iniciovať širšiu chovateľskú diskusiu, ktorej cieľom je spoločne prijímať, čo najlepšie 

pravidlá i kompromisy pre udržanie nášho krásneho plemena v zdraví a kvalitnom exteriéri. Preto okrem 

bežných povinností HPCH a vedenia chovateľskej agendy, pravidelne v SKCHR organizujem stretnutia 

Chovateľskej rady a ankety, kde spoločne diskutujeme o aktuálnych problémoch v chove, o zdraví plemena, 

kreujeme odporúčania pre chovateľov, majiteľov krycích psov a návrhy na vylepšenie riadenia chovu 

predkladáme Správnej rade klubu.  

Tiež si myslím, že naozaj dobrým chovateľom je chovateľ, ktorý má dostatok vedomostí. Preto pravidelne od 

roku 2017 usporadúvam chovateľské semináre. Seminár pre Chovateľov, na ktorom som prednášala témy: 

„Plánovanie chovu, krycí pes, určenie optimálneho dňa na krytie, krytie, tehotenstvo, príprava na pôrod, pôrod, 

starostlivosť o matku a šteňatá, kontroly vrhov“ v roku 2017, „Štandard  vs. anatómia a pohyb RR, Chovateľský 

cieľ, Čítanie rodokmeňov“ a „Krycí pes“ v roku 2018. V tomto roku sa na Seminári pre chovateľov 2019 

prednášania zhostia: pozvaný odborník na reprodukciu, MVDr. Enrico Stefanizzi a RNDr. Ingeborg Režuchová, 

PhD, členka Chovateľskej rady SKCHR. 

Počas môjho doterajšieho pôsobenia v kynologickom svete som napísala viac, ako 40 článkov o zdraví a chove 

RR, výstavách a aktivitách so psami, ktoré boli publikované v klubových a kynologických médiách v SR, ale aj v 

európskom – „The European Ridgeback“ či americkom - „The Ridgeback Register“ časopise. 

V apríli 2018 som úspešne absolvovala skúšky FCI rozhodcov a stala sa Národným FCI rozhodcom pre 

plemeno Rhodesian Ridgeback. Odvtedy som prijala pozvanie a mala česť posudzovať na: Špeciálnej výstave RR 

Club ElSA v Nemecku 09-2018, Medzinárodnej výstave psov v Bratislave 10-2018 a Jarnej Klubovej výstave RR 

v Dánsku 03-2019. 

V chove a pri posudzovaní je pre mňa štandard plemena alfou a omegou. Úzke prepojenie medzi anatómiou 

psa a jeho funkčnosťou je „zakódované“ v jeho pohybe a v nasledujúcich slovách Štandardu RR (FCI č.146): 

celkový vzhľad - „Rodézsky ridgeback by mal byť harmonický, svalnatý, obratný a energický pes 

symetrických línií, schopný veľkej vytrvalosti pri zodpovedajúcej rýchlosti, a to aj pri pomerne veľkej 

rýchlosti. Dôraz sa kladie na obratnosť, eleganciu a pevnú stavbu tela, no bez náznakov mohutnosti. Pohyb 

má byť priestranný, voľný a energický“.  

A tak, stavba tela zodpovedajúca popisu v štandarde, povaha psa, ako aj celkový dojem majú pre mňa pri 

posudzovaní RR veľkú váhu. 

 

Teším sa na stretnutie so všetkými vystavovateľmi a priaznivcami plemena RR na XXIV. Špeciálnej výstave 

SKCHR v máji 2019.  

 

        S pozdravom 

Milada Krchňavá 

FCI judge, RR breeder & owner 

 


