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Rozhovor s pánom Antonínom Ničom
- chovateľská stanica New Marton

Pán Antonín Nič patrí k jedným z najstarších stále aktívnych chovateľov v priestore bývalého 
Československa. Svojim pôsobením zanechal v chove výraznú stopu. K menu jeho chovateľskej 
stanice Marton, neskôr New Marton sa cez odchovy, ale aj zaujímavé importy viažu mnohé vý-
znamné mená spomedzi dlhosrstých kólií. 

1. Ako ste sa dostal k chovu kólií?
Moja babička v Třebestoviciach mala kóliu Sylvu a my sme tam na dedinu často chodili 

z Pražského bytu. Vtedy som ako školák túžil mať vlastného psa, ale podarilo sa to až v dospelos-
ti, keď som dostal od manželky prvého krycieho psa Awarda ze Stříbrné zátoky, pochádzajúceho 
z dnes neprávom zabudnutej chovateľskej stanice pani Cermanovej. Jeho otcom bol anglický 
import Rifflesea River Gold a matkou klubová víťazka Orissa ze Stříbrné zátoky. Táto stani-
ca musela ukončiť svoju činnosť kvôli mestskej zástavbe a tak sme si vzali už nakrytú sučku 
Ullanu. Tým sme boli náhle vtiahnutí do chovateľskej činnosti a s Awardom sme sa zúčastnili 
mnohých výstav.

Award 
ze Stříbrné 
zátoky 
*24-05-1974

Rifflesea 
River Gold

Leepark Glenbarry

Rifflesea Real Glamour

Orissa 
ze Stříbrné zátoky

Amigo Tatranská romanca

Hockie ze Stříbrné zátoky 

 
2. Ako vznikol názov Vašej chovateľskej stanice?
Na túto otázku je celkom jednoduchá odpoveď. Názov vznikol zložením časti našich mien a to 

Marie – Tonda a Marton bol na svete. Prečo neskôr New Marton? Ihneď objasním. V roku 1992 
sme vplyvom okolností a zmien v spoločnosti museli pustiť do podnikania po strate zamestnania. 
Podnikateľský zámer sa vydaril a my sme nemali už čas venovať sa chovu. Po nejakých 8 rokoch 
najväčší boom ustal a možnosť venovať sa chovu bola opäť reálna. Chránený názov našej chova-
teľskej stanice zanikol a tak sme museli vymyslieť nový, ktorý by bol naviazaný na ten minulý. 
Tak vznikol názov New Marton. Ako jednoduché!

3. Na koho spomínate najviac z obdobia najväčšieho rozmachu plemena v Československu?
S kóliami som začínal na začiatku 70. 

rokov, je teda veľký časový úsek, ktorý 
odvtedy do dnešnej doby môžem sledovať. 
V tých rokoch doznievala ešte popularita 
plemena z povojnovej doby. Zapisovalo sa 
mnoho šteniat a kvalita chovu bola nevy-
rovnaná. Ešte sa ukazovalo mnoho zvierat 
s ustupujúcimi čelami. Od polovice 70. ro-
kov došlo k veľkému kvalitatívnemu vzo-
stupu zásluhou niekoľkých podarených 
importov – ako v Čechách, tak i na Slo-
vensku. V mojej blízkosti v Čechách naj-
viac dovážala pani Křečková, na Morave 
manželia Matušů, ale tí najskôr šikovne 
využívali zvieratá dovezené na Slovensko 
Dr. Letkom a ešte skôr Antonom Kosíkom. Golden Miro-Bandolero Marton-Patrick Marton
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4. Ak by ste porovnal chov v 80. rokoch a teraz, aké vidíte 
paralely a aké rozdiely?

80. roky znamenali kvalitatívne akýsi skok do ďalšieho sto-

ročia. Zaznamenalo to zlepšenie hlavne v hlave, vo výraze, v 

bohatosti srsti. Ak mám porovnať, kólie z 80. rokov sa len málo 

líšia od tých dnešných. Pretože sa veľa chovalo líniovo a príbu-

zensky, kólie popredných chovateľských staníc boli často k po-

znaniu podľa svojich charakteristických znakov. Bolo možné 

povedať: „Toto je niečo od Letka, tamto od Křečkovej, ono od 

Matušů a tamto od Ničových“. Povedal by som však, že vtedy 

sa objavovalo viac bojazlivých jedincov, zrejme v dôsledku úz-

kej príbuzenskej plemenitby. 

5. S akými problémami ste sa vtedy borili?
Ak mám porovnať, musím povedať, že vtedy sme mali 

problém predovšetkým s chorobami. Najväčšou metlou bol 

parvovírus. Očkovanie vtedy len začínalo, resp. nebolo k dispozícii. I naša chovateľská stanica 

bola masívne postihnutá. 

80. roky s novými importami priniesli zo sebou niektoré nedostatky a choroby, ktoré sme 

predtým nepoznali. U niektorých z importov 

zo zahraničia sa objavila dysplázia. Vtedy sa 

nerobili žiadne prehliadky a tak niektoré chy-

by zostali neodhalené. Veľkým problémom 

bola už spomenutá bojazlivosť, ktorá stála 

okrem iného za neskoršou stratou záujmu o 

naše plemeno. Aj tak sa ale domnievam, že 

kólia patrí k najzdravším plemenám vôbec.

6. Choval ste všetky farby kólií, uprednost-
ňujete niektorú z nich?

Na túto otázku môžem odpovedať – NIE! 

Neuprednostňujem žiaden farebný ráz, všet-

ky sú krásne! Začínal som na zlatých a triko-

ICh. Jean Marton

Queen a Riana Mamive

Golden Miró v.d. Ruhrstadt
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lórnych, pretože som dostal k Vianociam zlatého psa, ktorý sa podaril a dostala sa nám do rúk 
trikolórna Ullana ze Stříbrné zátoky. Neskôr sme šli k manželom Matušů do chovateľskej sta-
nice Mamive, pre trikolórnu sučku a priviezli sme modrú Rianu Mamive. Ďalší rok sme tam šli 
opäť pre trikolórnu sučku a doviezli sme zlatú – Gwen Mamive. Tieto 2 sučky sa veľmi zaslúžili 
o náš chovateľský vzostup. Každá z možných farebných varietu má svoje predností - u zlatých 
vynikne strih oka, modré sú atraktívne farbou a dajme tomu modrými očami, trikolór má svoju 
zaujímajú trieslovú masku. Skrátka páčia sa mi všetky farby. U modrých je obmedzenejší výber 
partnerov a tým je chov modrých ťažší. 

7. Na ktoré odchovy ste najviac pyšný?
Pýcha predchádza pádu, preto hovorme o určitej hrdosti, alebo potešení z úspechu našich 

odchovov. Je toho veľa, ale veľa zvierat výborných kvalít sa nikdy neukázalo na výstavách. Naša 
asi najúspešnejšia kólia bola Jean 
Marton. Ona bola historická prvá 
česká sučka, ktorá získala titul in-
teršampión, aj keď prvou českoslo-
venskou kóliou s týmto titulom bola 
Seaglen z Gatebeckparku z chovu 
Antona Kosíka z Bratislavy. Jean 
Marton získala tiež víťaz plemena 
BOB na MVP v Budapešti z počtu 
240 prihlásených kólií. Získala tiež 
titul Európsky víťaz a BOB na eu-
rópskej výstave v belgickom Kor-
trijku. Z ďalších jej úspechov to 
boli český šampión, český klubový 
víťaz, český národný víťaz, stre-
doeurópsky víťaz a ďalšie. Ďalšia 
modrá sučka Marlen Marton, his-
toricky druhý európsky víťaz na 
výstave v Dortmunde a historicky 
prvá kólia československého chovu, ktorá sa stala šampiónom SRN, vtedajšej spolkovej republi-
ky Nemecko. V roku 1986 sa naša chovateľská stanica umiestnila v prestížnej súťaži o najlepšie-
ho zahraničného chovateľa vystavovateľa za rok 1986 v SRN na delenom 3. mieste. 

Patrí sem aj Golden Miró v.d. Ruhrstadt historicky prvá kólia v majetku českého chovateľa, 

Marlen Marton

Amore Mio New Marton Buon Giorno New Marton
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Black Condor v.d Ruhrstad

ktorý sa stal svetovým vicevíťazom na Svetovej výstave v Brne. Zlatý pes Bandolero Marton 
získal všetko čo bolo vtedy v Československu možné - ČSFR šampión, národný víťaz, klubový 
víťaz. Ďalšie sa môžu nájsť na našich webových stránkach. Z obdobia po nútenej prestávke v 
chove môžem uviesť psa Amore Mio New Marton, ktorý bol psom roka na Slovensku i Čes-
ku, získal mnoho titulov, i pracovných, napr.: CZ šampión, Grandšampión, Klubový šampión, 

Dolce Vita Marton

Emily MartonBandolero Marton

Manicos Quest of Rock - 12 mesiacov

Manicos Quest of RockWendy Marton
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Calamity Jane New Marton - junioršampión

Dark Sky From Graslic Hills

Fabiola Fulva New Marton

pracovný šampión, junioršampión. Za to môže-
me ďakovať jeho majiteľke Eme Vránovej. Jeho 
najväčšími devízami boli a ešte sú – jeho pohyb, 
rýchlosť, dynamika a ľahkosť behu. Ďalším 
šampiónom po rovnakom otcovi bol Buon Giorno 
New Marton, CZ šampión, grandšampión, ju-
nioršampión, CMKU šampión. Za jeho vysta-
vovanie ďakujem manželom Dane a Tomášovi 
Exnerovým. Veľa úspechov dosiahol v Nemecku 
Villano Marton, trikolórny pes, ktorý sa stal top 
krycím psom v bývalej NDR na konci 80. rokov v 
majetku Ingrid Popp, alebo sučka Mona Marton 
- šampión Estónska majiteľky Diny Korny, ale-
bo pes Pinoccio Marton stredoeurópsky víťaz z 
Brna. A mohol by som pokračovať ďalej, pokiaľ 
mi siaha pamäť.

8. Ktorý exteriérový znak oceňujete najviac, 

resp. ktorý nedostatok by ste nemohol tolero-

vať?

Mám rád klasické typy kólie, ktoré najviac 
odpovedajú štandardu. Hlava, výraz, nasade-
nie a klopenie ucha, správna stavba tela, pohyb, 
uhlenie vzadu, nesenie a dĺžka chvosta atď, veľ-
mi dôležitá je pre mňa hlava kólie, nemala by 
mať vystúpené nadočnice a tylový hrbolček, uši 
by nemali byť príliš široko nasadené. Oko by 
malo byť mandľové, šikmo uložené, tmavé, čelo 
ploché, rovné s nosnou líniou, stop naznačený, 
ale nezvýraznený vystúpenými nadočnicami. Ne-
tolerujem krátky alebo žiaden krk, stojaté uši v 
našej chovateľskej stanici neuvidíte, naši psy do-
kážu vyvinúť veľkú rýchlosť v behu a to aj v sta-
robe. Zdvihnutý, alebo zarolovaný chvost u nás 
tiež neuvidíte. Určitý menší nedostatok nevadí, 
rozhodujúci je „Gesamterscheinung“ – celkový 
dojem.

9. Kto Vám v chove najviac pomohol?

Prvé znalosti som nadobudol v chovateľskej 
stanici ze Stříbrné zátoky, neskôr sme začali zú-
častňovať na dlhých chovateľských debatách s 
pani Křečkovou, Sýsovou. Veľa sme sa naučili i 
od manželov Matušů, ale najviac nám pomohli 
Fridrich W. Schaumann a jeho manželka Inge z 
chovateľskej stanice von der Ruhrstadt. Spolu-
práca spočívala vo výmene zvierat, krytí. Schaumannoví boli každý rok u nás, prišli nám nakryť 
alebo nám vystavili zvieratá na vtedajšom západe, kam sme my ísť nemohli, alebo len výnimoč-
ne. Pomoc bola obojstranná, my sme im pomohli založiť modrý chov, na našom základe od-
chovali trebárs svetovú junior víťazku Blue Cher v.d. Ruhrstadt. Od nich sme mali zlatého psa 
IntCh. Golden Miró v.d. Ruhrstadt alebo trikolórneho Black Condor v.d Ruhrstadt. Oboch má v 
rodokmeni môj súčasný teraz staronový krycí pes Dark Sky from Graslic Hills. Ďalší nás výraz-
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ný zahraničný partner bol Imre Sulyok z Budapešti. 
Mal som od neho 2 sučky, Ruvelburgi Black Rone, 
bola jednou z našich najlepších chovných sučiek. 
Navštívili sme veľa chovateľských staníc, kedysi 
tiež vom Hause Reihard a tak sme teraz využili dáv-
na známosti a zaobstarali si sučku Gloriu v.Hause 
Reihhard. 

10. Ktorého z Vašich psov ste mali najradšej?
Neviem prečo, ale vždy som mával najradšej svo-

je krycie psy. Tých psov bolo niekoľko: Award ze 
Stříbrné zátoky, Black Condor v.d. Ruhrstadt, Gol-
den Miró v.d Ruhrstadt, Action vom HighlandPark, 
Bandolero Marton, Manico´s Quest of Rock, Let´s 
Be Good zum Gronegau a naposledy Dark Sky from 
Graslic Hills. Všetkých som miloval, ale najviac asi 
toho prvého Awarda a toho posledného Darka, kto-
rý mi robí celý svoj život len radosť.

11. Ako ste prišiel k tomuto kryciemu psovi?
Keď sa naše podnikanie v bytovom textile sta-

bilizovalo a nebol už taký zhon, viac voľného času 
nám umožnilo zaobstarať si opäť kóliu. Nemali sme 
vôbec ambície na nejaké výstavy, chceli sme len pek-
nú kóliu. Vtedy mala šteniatka Zuzka Valníčková 
(Ch.s. from Graslic Hill). Dohodli sme sa a vyrazili 
do Kraslíc pre psíka. Vybral som si jedného, ktorý 
nás absolútne prehliadal a nemienil sa ani pohnúť. 
Povedal som si, to je on – takého „kľudasa“ potre-
bujem. Ale íha, nie je to kľudas, vyrástol z neho 

temperamentný sebavedomý pes výborného exteriéru, skrátka osobnosť. Hovoríme mu Rocco. 
Veľmi sa nám odvďačil ako otec našich odchov, daroval nám niekoľko vrhov, a z nich 3 šampi-
ónov. Keď som dostal jeho rodokmeň zistil som, že po otcovi je v ňom celý môj chov – celkom 8 
zvierat a tiež moje importy – Golden 
Miró v.d. Ruhrastadt, Black Condor 
v.d. Ruhrstadt, Manico´s Quest of 
Rock a Let´s Be Good zum Gronegau 
od Thea Schmittema. Komu sa to v ži-
vote podarí po rokoch dostať všetky 
svoje importy zase naspäť do obehu? 
Neskôr som sa v interaktívnom rodok-
meni prekliklal až 40. rokov nazad a 
zistil, že je potomkom môjho prvého 
krycieho psa Awarda ze Stříbrné záto-
ky. Rocco dosiahol mnoho titulov ako 
je CZ šampión, CZ grandšampión, 
CZ veteránšampión, národný víťaz, 
najlepší pes Klubovej výstavy od An-
gely Harvey, Cruft kvalifikácia, víťaz 
strednej a východnej Európy. Zuzka 
Valníčková, ďakujem, že som si mohol 
vybrať tohto skvelého psa!

Gilberto New Marton

Graciella New Marton
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12. Na čo kladiete dôraz pri výbere šteňa-
ťa do vlastného chovu?
To je veľmi zaujímavá otázka. Niekedy 

si plánujeme určité spojenie, často opako-
vané už s tým, že si z neho 1 šteňa necháme. 
Niekedy to môže byť také, že si neplánu-
jeme šteňa nechať, ale nejaké nás zaujme 
tak, že si povieme: „To musí zostať doma“. 
Často sa plánuje rovnako pre chov už pre 
určitého partnera vlastného krycieho psa. 
Napr. máte doma mladého samca a vybe-
ráte pre neho sučku vhodnú po stránke ro-
dokmeňa i exteriéru. Od narodenia beriem 
šteniatka často do ruky, neustále ich pozo-
rujem a prehmatávam. Pokiaľ je možné, 
vyberáme šteňa pre seba čo najneskôr. Nie-
kedy je to ťažké, pretože ostatní záujemci 
si chcú vybrať čo najskôr. Len raz som si 
vybral sučku okamžite pri pôrode, bola to 
nejaká intuícia a podarilo sa! Mali sme po 
nej a v ďalších generáciách veľa kvalitných 
odchovancov, ktorí všetci niesli jej rysy. Po-
kiaľ si chceme nechať šteňa po sebe snaží-
me sa zo všetkých možných zdrojov získať 
čo najviac informácií. Šteniatko musí mať 
peknú hlavičku, výraz, hustú srsť, klenutú- 
dostatočne dlhú šiju, pekné valcovité telíčku 
a dostatočne silnú kostru. Samci musia mať 
pri odstave už semenníky hmatné.

13. Čo je pre Vás rozhodujúce pri pláno-
vaní nasledujúceho vrhu?
Chovateľ – majiteľ sučky, pozná jej prednosti a eventuálne je nedostatky. Vybraný krycí pes 

by mal mať tieto prednosti posilniť a nedostatky potlačiť. Krvná línia by mala sledovať určité 
chovateľom prepracované alebo sledované línie. Nemusí to však byť podmienkou. Niekedy je 
úspešné kríženie línií, je však treba zistiť čo najviac informácií o plánovanom psovi a jeho pred-
koch. Môžeme tak prísť k novej línii na kvalitatívne vyššiu úroveň. Párené zvieratá by nikdy ne-
mali mať rovnaký nedostatok, ale mali by sa k sebe hodiť podľa našich chovateľských zámerov. 
Výstavné výsledky majú tiež svoj význam, ale niekedy môžu skresliť pohľad na potenciálneho 
psa, zvlášť u začínajúcich chovateľov. Niekedy máme šampióna ovenčeného titulmi, ale môže 
byť efektívnejšie nakryť jeho otcom, ktorý je úplne bez titulov. Aj pes bez titulu môže prinášať 
do chovu vysokú kvalitu a dávať špičkové odchovy.

14. Aké rady by ste mohol dať mladých chovateľom?
Ako vraví pani Waltraud z chovateľskej stanice vom Hause Reinhard: „Mladí vedia všetko 

(Die Junge wissen schon alles)“. Rád poradím, pokiaľ za mnou niekto príde, ale mladí majú svo-
je predstavy, informácie čerpajú z Facebooku a internetu. Ja mám určitú výhodu, že som osobne 
videl mnohé zvieratá, ktoré sú v rodokmeňov veľa generácií naspäť a niečo o nich viem. Mám 
pocit, že dnes sa podľa rodokmeňu nechová, prevažuje kríženie línií, pomerne často cudzokraj-
ných. My máme v našom českom klube mnoho mladých dievčat, ktoré sú budúcnosťou plemena, 
tie majú všetko pred sebou pre získanie skúseností. 

Ďakujeme za rozhovor!    Zhovárala sa MVDr. Stanislava Zubrická

Happy New Marton

Amore Mio New Marton - pasenie (Ivana Vranová) 


