
etos se konala v rakouském Tullnu.
Tamní v˘stavi‰tû je pravideln˘m
dûji‰tûm kvalitních mezinárodních

v˘stav a ãe‰tí vystavovatelé ho dobfie zna-
jí. Má pro nás totiÏ mimofiádnû v˘hodnou
polohu: nachází se necelou hodinku jízdy
od ãesko-rakousk˘ch hranic. 

âesko kynologickou velmocí 
Jistû i této skuteãnosti lze pfiiãíst na vrub
leto‰ní rekordní poãet pfiihlá‰ek z na‰í
vlasti. Do Tullnu bylo hlá‰eno 1090 ães-

k˘ch psÛ! S tímto poãtem jsme byli tfietí
nejpoãetnûji zastoupenou zemí po Itálii
a domácím Rakousku.
Ale zemûpisná poloha na‰ich jiÏních sou-

sedÛ urãitû nebyla jedin˘m dÛvodem tak
hojné úãasti. VÏdyÈ o nic dál to nemají ani
Maìafii, Slováci, Slovinci, ba ani Nûmci,
a pfiesto jich pfiijelo nepomûrnû ménû!
Mám za to, Ïe takov˘ poãet pfiihlá‰ek je
jasn˘m dÛkazem velkého rozmachu
kynologie u nás v posledních letech
a také vzrÛstajícího zájmu lidí o chov ãis-
tokrevn˘ch psÛ. I pfii na‰ich (ve srovnání
s vût‰inou západoevropsk˘ch zemí) stále
je‰tû pokulhávajících ekonomick˘ch
moÏnostech ãe‰tí a morav‰tí chovatelé
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Evropská výstava psů Tulln
Nedá se nic dûlat, spravedlnost musí b˘t. Proto se leto‰ní svûtová v˘stava
psÛ koná daleko od Starého kontinentu, v JiÏní Americe, aby i pejskafii
z opaãného konce svûta dostali pfiíleÏitost zúãastnit se nejvy‰‰ího svûtového
kynologického klání. Ani Evropané v‰ak nevy‰li naprázdno. Mají pfiece svou
evropskou v˘stavu, která b˘vá v mnoha ohledech s tou svûtovou srovnatelná. 

Pestrá úãast 
● 36 státÛ
● 7 mimoevropsk˘ch
● 29 evropsk˘ch
● nejvíce psÛ z Itálie (1768) 
● nejménû psÛ z Kanady a Koreje (1)

L

BIS:
faraonsk˘
pes Enigma
Surprise 
Me, maj. S.
a M. Lönn,
·védsko
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nekompromisnû mífií mezi svûtovou eli-
tu, ãasto za cenu velk˘ch osobních obûtí.
Neménû potû‰itelné bylo, Ïe kvalita neza-
ostávala za kvantitou. Po celé tfii dny trvá-
ní v˘stavy nás zastavovali lidé od nás,
chlubili se zaslouÏen˘mi úspûchy a nabí-
zeli k vyfocení své novopeãené evropské
vítûze. Také na finálov˘ch soutûÏích
v „mainringu“ o sobû âe‰i dávali v˘raznû

vûdût. Ve v˘sledkov˘ch listinách, které
v‰ichni novináfii prÛbûÏnû dostávali od
pofiadatelÛ (a které pravdûpodobnû je‰tû
nebyly zcela kompletní), jsme napoãítali,
Ïe na‰i psi získali titul vítûz plemene ãili
BOB minimálnû jednadvacetkrát! Jako
nejhezãí mezi sv˘mi byli vyhodnoceni
mimo jin˘mi tfieba ná‰ alja‰sk˘ malamut,
anatolsk˘ pasteveck˘ pes, hovawart, pinã,
velk˘ ãern˘ kníraã, beauceron, belgick˘
ovãák malinois, jihorusk˘ ovãák, bi‰onek,
ãínsk˘ chocholat˘ pes, tibetsk˘ teriér,
irsk˘ vlkodav, stfiední ãern˘ ‰pic, peruán-
sk˘ naháã stfiední nebo sicilsk˘ chrt.
BohuÏel do finálové nedûlní desítky uÏ
z na‰ich nepostoupil nikdo. Obávám se,
Ïe psy máme sice krásné, ale co se t˘ãe
jejich prezentace, pfiece jen vût‰ina na‰ich
vystavovatelÛ je‰tû nedosahuje úrovnû
‰piãkov˘ch profesionálních handlerÛ.
I kdyÏ v˘jimky existují. 
Leto‰ní evropská v˘stava prokázala, Ïe
na‰i malou zemiãku lze dnes bez pfiehá-
nûní oznaãit za kynologickou velmoc.
V kolika jin˘ch oblastech bychom to
o sobû mohli bez uzardûní tvrdit? 

Útulná v˘stava
Rakousko b˘vá obãas charakterizováno
nûmeck˘m slovem „gemütlich“ znamena-
jícím „útuln˘, pfiíjemn˘, pohodln˘“. Pfies-

nû tak by bylo moÏno jedním slovem
vystihnout i leto‰ní evropskou v˘stavu.
Vidûli jsme uÏ v˘stavy vût‰í (zde 10 506
pfiihlá‰en˘ch psÛ), tato neohromovala
nejnovûj‰ími v˘kfiiky souãasné techniky
ani pompézním doprovodn˘m progra-
mem. RovnûÏ tullnské v˘stavi‰tû nepatfií
k nejrozlehlej‰ím ani k nejmodernûj‰ím
v Evropû, trochu pfiipomíná areál Zah-

BIG I. – australsk˘ ovãák Propwash
Twelve O’Clock High, maj.
Hellman/Kirk/Frank, Itálie

BIG II. – bulmastif Green
Dragon Galadriel, maj.
M. Guidotti, Itálie

Nejlep‰í pár 2. dne, dalmatini By
Mediolanum ze Srbska – âerné Hory

BIG III. – Jack Russell teriér
Kanix Speed Wagon, maj.
Nikolai a Ulf Brathen, Dánsko

BIG IV. – jezevãík dlouhosrst˘
trpasliãí Domingo Della Canterana,
maj. D. Giannini, Itálie 

BIG V. – faraonsk˘ pes 
Enigma Surprise Me, 
maj. S. a M. Lönn, ·védsko

BIG VI. – velk˘ vendéesk˘ baset
Sacree de l’Dustal Viel, 
maj. G. Huikeshoven, Nizozemsko
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Nejpoãetnûj‰í plemena 
● zlat˘ retrívr (222)
● dobrman (219)
● labradorsk˘ retrívr (202)
● jork‰írsk˘ teriér (200)
● americk˘ staford‰írsk˘ teriér (182)

ResBIS: velk˘ vendéesk˘ baset
Sacree de l’Dustal Viel, 
maj. G. Huikeshoven, Nizozemsko
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rady âech v Litomûfiicích. Zato je protka-
né zelení a sk˘tá spoustu moÏností
k odpoãinku a k osvûÏení pro lidi i pro
psy. Pofiadatelé jako zvlá‰tní pozornost
pro vystavovatele nachystali venku nûko-
lik tzv. party stanÛ, kam bylo moÏno se
pohodlnû usadit a ukr˘t pfied sluneãními

paprsky i pfied de‰tûm (obojí se hodilo,
slunce se stfiídalo s de‰tûm nûkdy v dost
rychlém sledu). 
V halách se neztratíte, orientovat se na
v˘stavi‰ti je docela snadné. Zdej‰í t˘m
organizátorÛ je velmi zku‰en˘ a za dlou-
há léta pofiádání mezinárodních v˘stav
dokonale sehran˘. Projevilo se to zvlá‰tû
pfii závûreãn˘ch soutûÏích v hlavní kru-
hové hale, kdy se po celé tfii dny dafiilo
dodrÏovat ãasov˘ harmonogram a skon-
ãit témûfi na minutu tak, jak bylo uvede-
no v katalogu. Nenechte se m˘lit, za tako-
vou zdánlivou samozfiejmostí se skr˘vají
velké zku‰enosti. Zdaleka ne v‰ude jsou
nûãeho podobného schopni. 
V mainringu se nûco dûlo, jak b˘vá na
podobn˘ch akcích obvyklé, po cel˘ den:
bûÏné ukázky agility stfiídaly ménû obvy-
klé ukázky frisbee, dostihy jork‰írsk˘ch
teriérÛ, ukázky práce taÏn˘ch a záchranáfi-
sk˘ch psÛ, prezentace v‰ech rakousk˘ch
národních plemen... Nic pompézního ani
nákladného, ale náv‰tûvník mûl jistotu, Ïe
kdyÏ ho rozbolí nohy z obcházení v˘stav-
ních kruhÛ, mÛÏe se usadit do hledi‰tû
hlavní haly a urãitû se nebude nudit. A Ïe
tam navíc v danou dobu spatfií pfiesnû to,
co mu bylo slibováno v katalogu. 

Evropské trendy
Pro náv‰tûvníka, kter˘ se podobnû jako
my nepfiijel dívat jen na jedno vyvolené
plemeno, ale zajímá ho svût u‰lechtil˘ch
psÛ jako celek v celé svojí pestrosti, bylo
zajímavé sledovat posuny v zájmu o jed-
notlivá plemena. Byly zde novû vycházejí-
cí hvûzdiãky, záfiivé superstar i momentál-
ní outsidefii, jimÏ zÛstala vûrna jen hrstka
vûrn˘ch – a leckdy ani to ne. Takov˘ osud
postihl bÛhvíproã nûkteré vodní psy: irsk˘
vodní ‰panûl, mimofiádné plemeno, o kte-
rém se fiíká, Ïe v sobû spojuje chytrost
pudlÛ, skvûl˘ ãich setrÛ a loveckou náru-
Ïivot ‰panûlÛ, zde byl v‰ehov‰udy jeden
jedin˘. Kde jsou ty ãasy, kdy bylo toto ple-
meno v âechách pravidelnû odchováváno
a setkat jste se s ním mohli pomalu na
kaÏdé oblastní v˘stavû! A americk˘ vodní

‰panûl zde nebyl dokonce ani jeden. Také
poãet ãtyfi nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch oha-
fiÛ (z toho dva byli z âech) nebyl zrovna
reprezentativní. 
KdyÏ uÏ jsme zaãali s málopoãetn˘mi ple-
meny, vyjmenujme si je‰tû ta, jejichÏ pou-
há pfiítomnost naopak potû‰ila, protoÏe
i na velk˘ch v˘stavách se s nimi setkává-
me jen sporadicky. Do této kategorie urãi-
tû patfií japonsk˘ kai, marock˘ aidi stejnû
jako sever‰tí lapinkoira, lappinporokoira,
norbottensk˘ ‰pic nebo islandsk˘ ‰pic. 
Na druhé stranû spektra pak byla pleme-
na, která se sjela ve stovkách. U nûkter˘ch
jsme na velké poãty zvyklí, zvlá‰È proto

BIG VII. – nûmeck˘ ohafi krátkosrst˘
Malomkozi Dafke, maj. M.Scotti, Itálie

BIG VIII. – cao de aqua Smooth da
Pedra da Anixa, I. Santos, Portugalsko

BIG IX. – maltézsk˘ psík Funny Ladies
Segarl, maj. L . Heinesche, Lucembursko

Nedûle: 1. mladá fena velk˘ japonsk˘
pes Makita Sasquehanna Pomarsczony
Czar, maj. G. Thoma, Rakousko

BIG X. – ‰panûlsk˘ galgo 
Copla de Calathea, 
maj. J. Camera Cardita, Portugalsko
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Rakouská národní plemena 
● alpsk˘ jezevãíkovit˘ brak˘fi (foto)
● ‰t˘rsk˘ hrubosrst˘ honiã
● tyrolsk˘ honiã
● BrandlÛv honiã (rakousk˘ honiã)
● rakousk˘ pinã (foto)

Rakouská
národní

plemena:
nahofie alpsk˘

jezevãíkovit˘
brak˘fi, dole

rakousk˘ pinã
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nepfiekvapily pfies dvû stovky pfiihlá‰e-
n˘ch u labradorsk˘ch a zlat˘ch retrívrÛ,
jork‰írsk˘ch teriérÛ nebo dobrmanÛ,
u jin˘ch byly jasn˘m pfiíznakem nadchá-
zející módy. To je pfiípad dvou relativnû
nedávno novû uznan˘ch plemen: austral-
sk˘ch ovãákÛ (75) a zvlá‰tû pak krátkono-
h˘ch Jack Russell teriérÛ a jejich obdoby
s del‰íma nohama parson Russell teriérÛ.
Tûchto teriérÛ dohromady bylo kolem
stovky a davy lidí kolem jejich kruhÛ dáva-
ly tu‰it, Ïe zájem vefiejnosti o nû je na vze-
stupu. Ostatnû jeden z „russellÛ“ nakonec
vyhrál i celou finálovou skupinu teriérÛ
a nebyl bez ‰ance ani v bojích o titul nej-
krásnûj‰ího psa v˘stavy. 

Ucho sem, ucho tam 
Pro na‰ince, kter˘ si uÏ pomalu zvykl na

dobrmany, pinãe a kníraãe pfiírodního
vzhledu, byl trochu pfiekvapiv˘ pohled
do jejich kruhÛ, kde v˘raznû pfievaÏovali
jedinci s u‰ima zastfiiÏen˘ma. Také cho-
vatelské skupiny a páry, které se hojnû
prezentovaly na závûreãn˘ch soutûÏích,
reprezentovali pfieváÏnû jedinci kupíro-
vaní (v‰ichni pinãové, vût‰ina kníraãÛ).
Je‰tû Ïe mezi „BOBy“ neboli absolutními
vítûzi jednotliv˘ch plemen byli svornû
zastoupeni ti i oni. Zdá se, Ïe meziná-
rodní rozhodãí si uÏ vesmûs na poÏada-
vek FCI, Ïe nekupírovaní a kupírovaní
jedinci (ze zemí, kde je kupírování
dosud povoleno) se mají hodnotit stej-
nû, zvykli. A to je pro na‰e vystavovatele
pfiíznivá zpráva. Urãitû by nemûli dobr˘
pocit z toho, kdyby je dodrÏování ães-
k˘ch zákonÛ na evropské kynologické
scénû hendikepovalo. 

Jako doma 
O leto‰ní evropské v˘stavû se nejspí‰ ne-
bude mluvit v superlativech. Niãím
zvlá‰tním nepfiekvapila, nebyla to oslnivá
akce svûtového formátu, jak˘mi byly tfie-
ba svûtová v˘stava ve Finsku nebo pfied
lety ve ‰v˘carském Bernu. Netanãili zde
krojovaní taneãníci, nebl˘skaly flitry,
nejezdili jezdci na koních, chybûly svûtel-
né efekty i velkoplo‰né obrazovky. Také
kvûtinové v˘zdoby bylo poskrovnu. 
Ale pfiipadali jsme si tam pfiíjemnû, uvol-

nûnû, pohodovû, trochu jako doma.
A nejen proto, Ïe ãe‰tinu tam bylo sly‰et
skuteãnû ze v‰ech stran. Lea Smrãková

BOB, alja‰sk˘
malamut 
Ice Puppy
Shamanrock,
chov. a maj. 
R. a F. Seidlovi,
âR

BOB
nûmeck˘

dlouhosrst˘
ohafi Ezer

z Mechova,
maj. L .

Ml˘nek, âR

BOB anatolsk˘ pasteveck˘ pes Cari Galeta
Browny San-Mar, maj. ·. Václavítr, âR
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Vítûzové
soutûÏe
chovatelsk˘ch
skupin
(2.den)
erdelové 
RusKornels,
Rusko  
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