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V osmdesát˘ch létech jsem pracoval ja-
ko ‰ofér v JZD v Bofiitovû. Tehdy zde by-
lo obrovské stádo ovcí; v dobû nejvût‰ího
rozkvûtu se jednalo o poãet okolo 2 tisíc
kusÛ, vãetnû stáda ‰lechtitelského. Vozili
jsme plemenné beránky i jehnice na rÛzné
aukce po celém âeskoslovensku; právû
tam jsem se seznamoval s lidmi okolo
chovu ovcí a také se stfiihaãi, ktefií jezdili
i k nám do Bofiitova. Od nich jsem se do-
zvûdûl, Ïe se bude konat kurz stfiíhání 
ovcí v Rudné pod Pradûdem a dostal jsem
nabídku se ho úãastnit. Tento t˘denní kurz
obsahující teoretickou i praktickou ãást
jsem absolvoval a získal patfiiãné osvûdãe-
ní. Ov‰em to byl pouh˘ zaãátek, bûhem
jednoho t˘dne není moÏno se nauãit stfií-
hat; stfiíhaã mÛÏe fiíct, Ïe své fiemeslo 
ovládá, aÏ po del‰í praxi a velkém mnoÏ-
ství ostfiíhan˘ch ovcí.

TakÏe jste zaãal stfiíhat tady v Bofiitovû?
Ano, zaãal jsem pomáhat stfiíhaãÛm, kte-

fií sem pravidelnû jezdili a také soukromní-
ci z okolí, ktefií chovali ovce, mû zaãali Ïá-
dat o stfiíhání. Napfied jsem mûl stfiíhací
strojek pÛjãen˘ z druÏstva, pozdûji, v roce
1983 jsem si koupil v KovodruÏstvu Slan˘
vlastní stfiíhací stroj, kter˘ pouÏívám do-
dnes. 

Tfiicet let, to je úctyhodné stáfií funkã-
ního nástroje.

Ano, jedná se ov‰em jen o strojek, kva-
lita stfiíhacích noÏÛ se postupnû velmi zvy-

tak mû vÏdy bavila a stále ji jako pfiiv˘dû-
lek dûlám. 

JiÏ v dobách v˘stav Zemû Ïivitelka v â.
Budûjovicích se konaly soutûÏe stfiihaãÛ;
úãastnil jste se nûkdy takové soutûÏe?

Stále jezdím na soutûÏe a mistrovství ve
stfiíhání ovcí, ale jen jako divák. K dosa-
Ïení v˘konÛ, které soutûÏící podávají, je
tfieba se této práci neustále vûnovat; grif,
kter˘ je nutn˘ pro ‰piãkové v˘kony, se ne-
dá získat obãasn˘m stfiíháním, které já dû-
lám spí‰ jako hobby, neÏ jako povolání.
KdyÏ jsem zaãínal, tak jsem ovci stfiíhal
tfieba i pÛl hodiny, dnes, po mnoha letech
praxe, to za dobr˘ch podmínek mÛÏe b˘t
tfieba 10 minut. Ov‰em ãasy, které dosahu-
jí soutûÏící na mistrovstvích, se pohybují
nûkde mezi 3 – 4 minutami a na svûtovém
mistrovství i pod 3 minuty.

Máte pfiehled o poãtu ovcí, které jste
jiÏ ostfiíhal?

Za ty roky je to mnoÏství, které vÛbec ne-
dovedu odhadnout; aÏ v loÀském roce jsem si
zaãal psát evidenci a vy‰lo mû nûco pfies 700
kusÛ ostfiíhan˘ch ovcí. Tedy za rok, ov‰em
v˘kony australsk˘ch stfiíhaãÛ jsou aÏ 300 ov-
cí za jeden pracovní den; cca 11 hodin!

Pane Zachovale, dûkuji za rozhovor
a pfieji, aby Vás to pohodové stfiíhání ov-
cí je‰tû dlouho bavilo.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Jana Zachovala

‰ovala. S noÏi ãeské v˘roby, se kter˘mi
jsem zaãínal, jsem ostfiíhal tak 4 – 5 ovcí
bez nutnosti pfiebrou‰ení. Dnes pouÏívám
noÏe firmy Sunbeam a s tûmi se dá ostfií-
hat (podle podmínek) aÏ 60 kusÛ.  

VraÈme se do JZD Bofiitov – stále jste
jezdil jako ‰ofér?

V roce 1986 jsem ‰oférování zanechal
a nastoupil do ovãárny. To byla práce, kte-
rá mû velmi bavila a také ke stfiíhání jsem

se dostal ãastûji. Ov‰em zaãátkem 90. let
do‰lo k prudkému poklesu v˘kupní ceny
vlny a v dÛsledku toho se muselo reduko-
vat ovãí stádo, jehoÏ chov se stal nerenta-
bilní. Nakonec jsem si na‰el práci v Brnû
u firmy Subterra, kde jsem pracoval jako
dûlník. Po utrpûném tûÏkém úrazu jsem
byl nûkolik let v invalidním dÛchodu a ny-
ní jsem jiÏ ve starobním. Ov‰em celou do-
bu jsem mûl k práci stfiíhaãe ovcí blízko,
i kdyÏ jsem ji nikdy nedûlal jako povolání,

Jan Zachoval pfii stfiíhání ovce. 

Stfiíhání ovcí jako koníãek
Stfiíhání ovcí – to je koníãek pana Jana Zachovala z Bofiitova, kter˘m si nyní pfiilep‰uje k dÛchodu. Zeptal jsem se, jak se k této nev‰ední práci dostal.


