
Ï 104. v˘stava Crufts byla po roce
1991 druhou nejsilnûji obsazenou
v historii s poãtem 22 320 pfiedve-

den˘ch psÛ 182 plemen, 145 tisíc
náv‰tûvníkÛ a pfies 500 prodejních stán-
kÛ. Byla jí vyhrazena plocha více neÏ 10
hektarÛ, kdyÏ k pÛvodním pûti v˘stav-
ním halám pfiibyla dal‰í, urãená pro sou-
tûÏe obedience se tfiemi tisíci míst,
a v ohromné NEC arénû s místem pro
‰est tisíc divákÛ se konaly doprovodné
programy a Best in Show. Zatímco v ro-

ce 1998 bylo zahraniãní úãastníky moÏ-
né spoãítat na jedné ruce, tehdy je‰tû
kvÛli povinné karanténû, letos jich pfiije-
lo 951 ze 32 zemí a mezi nimi i desítka
z âeské republiky. 

Zodpovûdnost a nad‰ení
V˘stava je pfiehlídkou profesionálního
spojení obchodu a kynologie na kaÏ-
dém kroku. Dobfie si pamatuji, jak
jsem dfiíve obdivovala vybavení stevar-
dÛ vysílaãkami pro rychlé hlá‰ení v˘-

sledkÛ z v˘stavních kruhÛ do zpraco-
vatelského centra. Dnes mají pofiadate-
lé jen lehouãká naslouchátka a jejich
práce je organizována podle podrob-
ného písemného scénáfie pfiipraveného
pro kaÏd˘ kruh, oblast, halu i ve‰keré
dûní na v˘stavû. V‰ichni jsou pro‰kole-
ni, vûdí, co mají dûlat, a do jednoho
jsou hrdí na to, Ïe právû oni pomáhají
hladkému prÛbûhu nejvût‰í v˘stavy
psÛ na svûtû. Z organizátorÛ sálá sebe-
dÛvûra, vûdomí zodpovûdnosti a neu-
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CRUFTS 2007 – největší
výstava psů na světě!
Do Anglie na Crufts jsme odjeli uÏ poãtvrté.
První náv‰tûva v roce 1998 byla m˘m splnûn˘m
snem a absolvovala jsem ji v mlÏném 
oparu naprosto nad‰ená z toho, 
Ïe jsme vÛbec tam. Druhá 
nám umoÏnila vychutnat 
si známé prostfiedí 
vãetnû detailÛ 
a tfietí pobyt 
ukázal, jak 
se organizace 
Crufts 
v souladu 
s dobou 
zdokonaluje. 
Letos jsme jeli 
poprvé vystavovat!

U

Vítûz skupiny Gundog flat coated retrívr
Ch. Almanza Far & Flyg ze ·védska

Vítûz skupiny Pastoral bearded
kolie Ch. Pattishawl Preview

Res. BIG skupiny Pastoral australsk˘
ovãák Thornapple after Shock

BIS a vítûz
skupiny
Utility
tibetsk˘
teriér Am.
Ch. Araki
Fabulous
Willy
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vûfiitelná energie od rána do pozdních
veãerních hodin.

Vystavování
Tradiãního uspofiádání i nemûnného prÛ-
bûhu se po léta drÏí posuzování v kru-
zích. Systém hodnocení psÛ má v Anglii
pfiesnû dan˘ protokol. PsÛm se nepí‰í
posudky a stanovuje se pofiadí jen u prv-
ních tfií aÏ sedmi jedincÛ ve tfiídû, takÏe
ohodnotit i 200 jedincÛ za den jedním
rozhodãím je moÏné. Rozhodãí i vystavo-
vatelé vûdí, kam se nastupuje, Ïe se obûh-
ne jedno koleãko, psi se posoudí jednotli-
vû v postoji i v pohybu, vyberou se
finalisté a pak rozhodãí rovnou urãí pofia-
dí prvních ãtyfi, vítûzem vÏdy poãínaje.
I tady je pfiedem dáno a popsáno, kde
v kruhu stojí finalisté a kde je místo pro

drÏitele titulÛ. Po posouzení tfiídy si roz-
hodãí obvykle vezme diktafon nebo blok
a udûlá si poznámky k ocenûn˘m psÛm.
Záznam mu poslouÏí k následnému zpra-
cování písemného hodnocení prvních
dvou aÏ ãtyfi psÛ ve tfiídû, které je zvefiej-
nûno v kynologick˘ch t˘denících. Práce
rozhodãích tak podléhá pfiímé vefiejné
kontrole. Díky systému kvalifikací na tuto
v˘stavu jen málokdy uvidíte zcela nezku-
‰eného vystavovatele. Spí‰e se potkáte
s profesionály, jejichÏ práce stojí za peãli-
vé sledování. Psi jsou mimo kruh umístû-
ni v otevfien˘ch boxech zvan˘ch bench
(lavice), upoutáni na volné vodítko
a obvykle v poklidu pospávají. Vládne tu
pohoda bez nervozity a anglick˘ nadhled.

Tisíce psÛ
KaÏd˘ ze ãtyfi dní pfii‰lo do v˘stavních
kruhÛ pfies pût a pÛl tisíce psÛ. Na první
pohled jsou patrné rozdíly v typech cho-
van˘ch plemen v závislosti na tom,
odkud pes ãi fena pochází. Celková líbi-
vost i odli‰ná úprava srsti evropsk˘ch
i americk˘ch psÛ je mimo diskusi. Otáz-
kou bylo, jak se s takov˘mi rozdíly vyrov-
nají domácí rozhodãí. Nepochybuji, Ïe
v zákulisí pravidelnû probíhají Ïivé deba-
ty na téma jak které psy a jejich exteriér
posuzovat. Mezi finalisty jsme nakonec
vidûli vût‰inu lídrÛ celonárodních anglic-
k˘ch tabulek, jejichÏ nadvládu stále ãastû-
ji naru‰ují krásní „cizinci“. Tu vyhrál sta-
roanglick˘ ovãák z ¤ecka, tu labradorsk˘
retrívr z Itálie ãi skotsk˘ teriér z Ameriky.
V rukách anglického majitele byl vítûz
Toy skupiny maltézsk˘ psík, av‰ak s ame-
rick˘m pÛvodem, skupinu Hound vyhrál
flat coated retrívr ze ·védska a Itálie si
pfiipsala vítûzství alja‰ského malamuta
‰panûlského pÛvodu ve skupinû Wor-
king. Svátek kynologÛ zavr‰ilo famózní
vítûzství ‰estiletého tibetského teriéra
Ch. Araki Fabulous Willy v nedûlním Best
in Show. Willy vyhrál na Crufts 4krát za
sebou BOB, jednou BIG a BIG 3 a letos
se, po pfiípravû v Americe a pod vedením
profesionálního trenéra z Kalifornie,

doãkal i absolutní slávy. Res. BIS získala
teprve roãní fenka hrubosrstého foxterié-
ra Ch. Travella Show Stopper. V̆ sledky na
www.crufts.org.uk

Doprovodné programy
V bohatém programu, kter˘ lze vidût na
rÛzn˘ch plochách kaÏd˘ den, nezazna-
menáte Ïádné prostoje. Akce stfiídá akci

âínsk˘ chocholat˘ pes Ich. Cody
z Haliparku získal ocenûní Very Highly
Commended u anglické rozhodãí mezi
16 ‰ampiony, maj. L . Brychtová
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âe‰i na Crufts 2007
Australsk˘ silky teriér Azzaro Silk of
Bohemia – 1. místo ve tfiídû special 
junior dog, chov + maj. Ivana Kvûchová

Australsk˘ silky teriér Ch. Excelence
Ramkas – 4. místo z 5 ve tfiídû open, chov
Renata Sakmarová, maj. Ivana Kvûchová

Bearded kolie Ich. Natterjack Jay Kay 
– 6. místo z 26 pfiítomn˘ch ve tfiídû open,
chov D. Hyde, Anglie, maj. D. Volková

Bígl Ch. Acheron Volcano Cotopaxi 
– 5. místo z 12 ve tfiídû good citizen dog
scheme, chov i maj. J. Malíková

Bobtail Ch. Aryakas Callipous – 4. místo
z 11 pfiítomn˘ch ve tfiídû open, chov
Nicolas Kanales, ¤ecko, maj. Danu‰e
Horáková + Baroona 

âínsk˘ chocholat˘ pes Ich. Cody
z Haliparku – 5. místo ze 16 pfiítomn˘ch
ve tfiídû open, chov + maj. Libu‰e
Brychtová

âivava krátkorstá Ch. Joyce Ave Bengal 
– úãast ve tfiídû open s 15 fenami

âivava dlouhosrstá Ch. Colombina
Bohemia Kevin – úãast ve tfiídû 
open s 15 fenami

Parson Russell teriér Frodo âern˘ 
faun – úãast ve tfiídû open s 21 psy

Staford‰irsk˘ bulteriér Robie the 
Bruce Fransimo Bohemia – 4. místo 
z 21 psÛ ve tfiídû special junior, 
chov S. StfiíÏová, maj. P. Paták

Staford‰irsk˘ bulteriér Sharoc Fransimo
Red Boy – úãast ve tfiídû open s 24 psy

Zdroj: http://www.fossedata.co.uk
Pozn.: Do tfiídy open se hlásí v‰ichni
zahraniãní ‰ampioni povinnû, tfiída
‰ampionÛ na Crufts není vypsána.

Parson Russell teriér Frodo
âern˘ faun, maj. I. Jílková

Vítûz skupiny Toy maltézsk˘ psík Am. Ch.
Divines Marc of Friendship at Delcost Motto v˘stavy
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a v‰e se dûje o psech a pro psy. Hlavní
dÛraz je kladen na vztah ãlovûka a psa,
na jejich souÏití a vzájemné porozumûní.
SoutûÏní disciplíny nabídly jak tradiãní,
tak i nová odvûtví. JiÏ potfietí se konal
Svûtov˘ pohár Crufts v obedience, jehoÏ
pravidla vznikla z kompromisu podmí-
nek anglického Kennel Clubu, americké-
ho AKC a celosvûtové kynologické orga-
nizace FCI. Pravidelnou a prestiÏní
záleÏitostí je mezinárodní soutûÏ v juni-
orhandligu s pfiehlídkou v‰ech úãastní-
kÛm vysílanou BBC do svûta pfiímo

v rámci programu Best in Show. âeská
republika tu bohuÏel své zastoupení
nemûla. Vedení âMKU nejlep‰í handler-
ku bÛhvíproã do Anglie nepfiihlásilo.
A to mûla leto‰ní soutûÏ rekordní úãast
zástupcÛ 36 zemí svûta! Vítûzkou se sta-
la Adell Brancevichová z Loty‰ska. Pln˘
program mûla populární osobnost zdej‰í
kynologie Mary Rayová. Stihla soutûÏit
se sv˘mi psy na ‰ampionátu v obedience
a dennû pfiedvádût mistrovské ukázky
tance se psem. Její leto‰ní vystoupení se
dvûma border koliemi na hudbu z filmÛ
o Jamesi Bondovi v rámci Best in Show
opût posunulo hranice tohoto umûlecké-
ho sportu. Do centra dûní na Crufts
neodmyslitelnû patfií juniorská kynolo-
gická organizace, která ve své vûkové
kategorii kopíruje v‰echny ãinnosti
a soutûÏe, jimÏ se vûnují dospûlí. O pfií‰-
tí generaci nad‰en˘ch pejskafiÛ má
Anglie skvûle postaráno. 

Vychovaní psi i dûti
Patnáct let existence má za sebou pro-
gram v˘chovy majitelÛ psÛ s názvem Pes
dobr˘m obãanem. Jeho základní stupeÀ
absolvovalo pfies 189 tisíc psÛ a vûnuje
se mu témûfi 1600 klubÛ po celé Anglii.
Stalo se prestiÏí majitele, aby jeho pes
byl „Dobr˘m obãanem“ a pfiíjemn˘m
spoleãníkem za v‰ech okolností. Cesta
vede od v˘chovy malého ‰tûnûte pfies tfii
stupnû obtíÏnosti aÏ k novû zavedenému
standardu v‰eobecnû vÏité morálky. Pfied
tfiemi lety byl vefiejnosti pfiedstaven dal-
‰í vynikající projekt. Pod názvem Safe
and Sound vznikla iniciativa zamûfiená
na cílené rozvíjení komunikace mezi
dûtmi ve vûku od pûti do deseti let a psy.
Podle odborníkÛ jde o nejrizikovûj‰í

skupinu dûtí z hlediska moÏného pora-
nûní psem. Pfiíãinou úrazu b˘vá obvykle
chybné pochopení signálu vyslaného
psem nebo naopak dítûtem. Prostfied-
níkem v˘uky, kromû praktick˘ch cviãení
a her, je interaktivní poãítaãov˘ pro-
gram, v nûmÏ tfii postaviãky Izzy, Alan

a Leon pfiedvádûjí dûtem typické Ïivotní
situace ze souÏití s jejich ãtyfinoh˘m
kamarádem. VyuÏití programu ve ‰kol-
kách a ‰kolách v Anglii je v plném prou-
du. Prevence úrazÛ dûtí i dospûl˘ch for-
mou osvûty je mnohem efektivnûj‰í
cestou neÏ vym˘‰lení restrikcí a speciál-
ních „psích“ zákonÛ. Podívejte se na
www.the-kennel-club.org.uk a tfieba
nebudeme muset objevovat zázraky.
TotéÏ platí o skvûlém nápadu s hledáním
nejlep‰ích dvojic v anketû Friends for
life pomocí vefiejného hlasování. Sku-
teãné Ïivotní pfiíbûhy souÏití psÛ a lidí
dojaly miliony lidí u televizních obrazo-
vek. Leto‰ním vítûzem se stal jednaosm-
desátilet˘ nesly‰ící Tony Hibed a fenka
Molly, která mu po nûkolika váÏn˘ch
Ïivotních tragédiích vnesla do Ïivota
znovu svûtlo a radost.
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Res. BIS a vítûz skupiny 
Terrier hrubosrst˘ foxteriér 
Ch. Travella Show Stopper

Lavice vyhrazené psÛm

Doprovodn˘ program
a populární show 

skupina ‰estnácti retrívrÛ

Australsk˘ 
silky teriér Ch.
Excelence Ramkas
na 4. místû ve
tfiídû open. 
Maj. Ivana
Kvûchová
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Objevte psy
Samostatná expozice, v níÏ má kaÏdé ple-
meno bez ohledu na chovatelsk˘ klub
vlastní propagaãní stánek, se jmenuje
Discover dogs. Kdo jin˘ by dokázal lépe
pohovofiit o plemeni a nadchnout nové
zájemce neÏ pejskafi srdcem a du‰í.
MÛÏete tu vidût zástupce jednotliv˘ch
plemen, získat informaãní letáãky, propa-
gaãní pfiedmûty a kontakty na chovatele.
Chovatelské kluby se prezentují také
v den vystavování svého plemene pfiímo
u kruhu, kde v mal˘ch stáncích najdete
nejen ãinovníky klubu, ale také v‰e, ãím
se klub mÛÏe nûjak pochlubit. Ze vzhledu
jednotliv˘ch stánkÛ a z atmosféry kolem
nich je dobfie znát, jak kdo pracuje.
Nûkde je témûfi prázdno, jinde nabito
k prasknutí natû‰en˘mi majiteli, chovate-
li a zájemci o plemeno.

Kennel Club
Pravidelnû tepající srdce ostrovní kynolo-
gie zahalené do zelenobíl˘ch barev
Kennel Clubu nelze minout bez pov‰im-
nutí. Mám na mysli reprezentativní kom-
plex stánkÛ vybaven˘ch poãítaãi a ochot-
n˘m personálem, kter˘ celé ãtyfii dny
poskytuje komukoliv ve‰keré informace,
jimiÏ KC disponuje. Poãítaãové databáze
jsou systematicky vedeny od roku 1984
a zájemce za poplatek získá témûfi coko-
liv, co si vymyslí: v˘pis chovn˘ch psÛ ãi
fen, chovatelÛ, chovatelsk˘ch stanic,
vrhÛ, psÛ s evidovan˘m zdravotním
vy‰etfiením (PRA, PL, DKK…), seznam psÛ
s potvrzen˘m vy‰etfiením DNA, rodokme-
ny od tfiígeneraãních aÏ po pûtigeneraãní
ve volitelné velikosti, seznamy ‰ampionÛ,
vítûzÛ v˘stav, v˘pisy v˘stavních hodnoce-
ní, kopie plemenné knihy. A to nemluvím

o komplexní propagaãní kampani Kennel
Clubu vÛãi vefiejnosti. Nabízeny jsou pro-
gramy ãlenské, chovatelské, reklamní,
dobroãinné, podpÛrné a dal‰í. DÛraz je
kladen na identifikaci psÛ, na dnes jiÏ
bûÏná zdravotní vy‰etfiení vãetnû rozboru
DNA, prestiÏním se stává klub akredito-
van˘ch chovatelÛ, neustále se propaguje
spolupráce chovatele s nov˘mi majiteli
‰tûÀat, jejich socializace, zdraví, správná
v˘chova atd. Jednodu‰e fieãeno, tady se
dûlá promy‰lená kynologie v praxi dnes
a dennû. Kennel Club je chovatelÛm
zá‰titou, zázemím, servisní organizací
i pomocníkem, pfiestoÏe zodpovûdnost za
chov náleÏí do rukou jen a pouze samot-
n˘m chovatelÛm. Kennel Club je v Anglii
pro chovatele a ne naopak.

SplÀte si sen!
Vím dobfie, Ïe vidût Crufts je pfiáním
mnoha pejskafiÛ. Proto se vám v‰em,
ktefií o náv‰tûvû Crufts zatím jen sníte,
pokusím nûco navrhnout. ZmûÀte ve
svém Ïivotû v‰echno, co nemá smysl,
u‰etfiete peníze za zbyteãnosti, najdûte
si ãas, seberte odvahu a jeìte! âtyfiden-
ní Crufts, jeho atmosféru a fungující
kynologii, byste mûli alespoÀ jednou
zaÏít. Je to zku‰enost, o kterou vás uÏ
nikdo nepfiipraví, protoÏe si ji ponesete
v sobû. Nûkdo si v˘stavu zamiluje, nûko-
mu se líbit nebude. Crufts ale urãitû pro-
bûhne v Birminghamu znovu. NejbliÏ‰í
uÏ od 6. do 9. bfiezna 2008!

Libu‰e Brychtová
Podrobnû na www.nahaci.cz
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NEC Arena pfii
mezinárodním
juniorhandlingu

Vítûz skupiny Hound
bloodhound Ch.
Marksbury Wistful

Vítûz skupiny Working
alja‰sk˘ malamut Ch.
Giving a New Royal Star
de Jungla Negra z Itálie
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