
Vítûzka evropského finále soutûÏe
Mlad˘ vystavovatel

âeskou republiku zastupovala
v evropském finále Tereza ·ubertová

oãátky organizované kynologie spa-
dají v kaÏdé zemi do období poãát-
ku chovu ãistokrevn˘ch psÛ.

V Chorvatsku spadá toto období do ãasÛ
Rakouska-Uherska. V roce 1891 byl
v Záhfiebu zaloÏen první Centrální spolek
pro obnovu lovu a rybolovu, kter˘ se
o deset let pozdûji stal fiádn˘m ãlenem
Rakouského spolku pro chov ãistokrev-
n˘ch psÛ ve Vídni. V roce 1897 Loveck˘
svaz zaloÏil komisi pro plemennou knihu
a zápisy vrhÛ z Chorvatska a Slovinska
posílal k registraci do Vídnû.
Za první v˘stavu psÛ je povaÏována
regionální v˘stava drobného domácího
zvífiectva, která se uskuteãnila v záfií roku
1894 ve Vrbansku, na ní bylo pfiedvedeno
deset istrijsk˘ch honiãÛ.
První opravdovou psí v˘stavou se v‰ím,
co k tomu patfií, byla aÏ v roce 1906
v Záhfiebu pofiádaná Chorvatsko-
Slovinská národní hospodáfiská v˘stava.
Zde byla pfiedvedena stovka psÛ rÛzn˘ch
plemen. Ve dnech této v˘stavy byly uspo-
fiádány i první zkou‰ky loveck˘ch psÛ.
Vznik Jugoslávie pfiinesl i zmûny v orga-
nizaãní struktufie kynologick˘ch organi-
zací jejich ãlenÛ. ProtoÏe nejvût‰í orga-

nizací a organizací s nejvût‰í aktivitou
byla tehdy slovinská organizace, stala se
sídlem JKS (Jugoslavenski kinolo‰ki
savez) LublaÀ.
V roce 1929 se JKS stal asociovan˘m
a v roce 1936 fiádn˘m ãlenem FCI. V roce
1932 se v chorvatském Záhfiebu konala
první mezinárodní v˘stava psÛ v‰ech
plemen. 
Druhá svûtová válka pfieru‰ila rozvoj
jugoslávské kynologie. Jugoslávská kyno-
logická asociace se dostala plnû do pod-
ruãí nûmeck˘ch organizací. OÏivení
nastalo aÏ po ukonãení války. V srpnu
1948 byla v Záhfiebu zaloÏena Ky-
nologická asociace Chorvatska, která jiÏ
v fiíjnu téhoÏ roku uspofiádala první
v˘stavu psÛ v‰ech plemen.
Ani válka Chorvatska za nezávislost
nepfieru‰ila zcela kynologické dûní na
tomto území. V dubnu 1992 se v Záhfiebu
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Druh˘ ãervnov˘ víkend se sjelo do
chorvatského Záhfiebu více neÏ 10
tisíc psÛ na Evropskou v˘stavu
psÛ. V˘stavní kruhy pokryly
vût‰inu kryt˘ch ploch rozlehlého
záhfiebského v˘stavi‰tû.
PofiadatelÛm se podafiilo vytvofiit
po celé tfii dny pfiíjemnou
pfiátelskou atmosféru a nad
oãekávání dodrÏet i ãasov˘ 
plán v˘stavy. Pfiesto nûkteré
dojmy stojí za pov‰imnutí.

P

Mistrovství Evropy v obedience vyhrálo
Finsko v soutûÏi druÏstev i jednotlivcÛ

Chorvatsko není jenom moře
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konala první Národní v˘stava psÛ pod
heslem „Pro Chorvatsko“. V ãervnu 1992
zaãal Hrvatski kinolo‰ki savez vydávat
psÛm chorvatské rodokmeny, v témÏe
roce se stal asociovan˘m ãlenem FCI
a v roce 1993 uspofiádal svojí prvou mezi-
národní v˘stavu. V roce 1995 pfiijalo
Generální zasedání FCI Chorvatsko za
svého fiádného ãlena.
Se souãasn˘m v˘stavním dûní v Chorvat-
sku se mohli ãtenáfii seznámit ve SP 4/07
v ãlánku Kam na v˘stavy?

Chorvatská národní plemena
KaÏdá zemû se pochopitelnû py‰ní sv˘mi
národními plemeny. Na leto‰ní EV mûla
chorvatská plemena je‰tû i svoji Speciální
v˘stavu a v rámci závûreãn˘ch prezentací
i dostatek prostoru na své pfiedvedení.
Urãitû nejznámûj‰ím plemenem je celo-
svûtovû populární dalmatin, ménû zná-
m˘m je istrijsk˘ krátkosrst˘ a hrubosrst˘
honiã a jen náv‰tûvník nejvût‰ích v˘stav
se setkal s vzrÛstem nenápadn˘m, ale
temperamentem nepfiehlédnuteln˘m ãer-
n˘m chorvatsk˘m ovãákem ãi málopoãet-
n˘m posávsk˘m honiãem. Nejmlad‰ím,
co se uznání FCI t˘ãe, je pastevecké ple-
meno tornjak, známé na‰im ãtenáfiÛm
diky na‰emu chorvatskému dopisovateli.
V‰echna plemena byla na EV v˘stavû
zastoupena a tû‰ila se pozornosti domá-
cích i zahraniãních náv‰tûvníkÛ. Nás zau-
jala zejména poãetná kolekce (76) posled-
nû jmenovaného tornjaka, zejména svojí
vyrovnanosti v typu, ménû jiÏ ve velikosti.

V˘stava z pohledu
vystavovatele
Asi prvním problémem pro mnohé
zahraniãní úãastníky bylo najít v˘stavi‰-
tû. Záhfieb se kvÛli masivní v˘stavbû
a vybudovan˘m nákupním zónám roz-
rostl, a tak spoléhat na to, Ïe na v˘stavi‰-
tû pfii prÛjezdu mûstem „musíte narazit“,

se ukázalo jako mylné. Na ukazatele se
spoléhat nedalo, nevidûli jsme Ïádn˘,
stejnû tak jako jsme ve mûstû nezahlédli
Ïádn˘ poutaã. 
Kdo uÏ v˘stavi‰tû na‰el, nemûl alespoÀ
starosti s parkováním. „Procpat“ se se
psem a klecí turniketem pr˘ bylo mnoh-
dy artistick˘m v˘konem, zato pak orien-
tace na v˘stavi‰ti byla perfektní, oznaãe-
ní kruhÛ zdaleka viditelné, prostor
u kruhÛ dostateãn˘, kruhy pro vût‰inu
plemen prostorné – a po obvodu a v úh-
lopfiíãce pokryté kobercem!
Perfektnû fungoval personál v kruhu,
Ïádné vyvolávání katalogov˘ch ãísel, jen
tabulka s napsan˘mi ãísky v rukách
vedoucího kruhu a prÛbûÏnû zapisované
v˘sledky na tabuli. Barevné stuÏky jsou
asi na‰ím specifikem, ale co dle lítosti
nûkolika na‰ich vystavovatelÛ chybûlo,
to byly slovnû psané posudky, namísto
kter˘ch vystavovatel obdrÏel jen posud-
kov˘ list se za‰krtnut˘m ocenûním,
pofiadím a zadan˘mi tituly. Pravda, takto
lze v kruhu posoudit více psÛ, ale neza-
slouÏí si vystavovatel za svoji námahu
(a peníze!) dostat názor rozhodãího
alespoÀ v pár slovech?

V˘stava z pohledu 
diváka a novináfie
DivákÛ moc nepfii‰lo, den pfied v˘stavou
byl církevní svátek, a tak kdo mohl, odjel
na ãtyfii dny ze Záhfiebu k mofii. Diváky
tedy byly povût‰inou osoby doprovázející
vystavovatele. S tím asi i pofiadatele poãí-
tali, protoÏe u závûreãného kruhu byl jen

omezen˘ prostor a poãet míst k sezení
vyhrazen˘ divákÛm. Jít tam jako divák se
psem bylo témûfi nemoÏné. Na druhé
stranû o novináfie bylo postaráno v˘bor-
nû. Zaji‰tûno bylo v‰e, v‰e fungovalo na
jedniãku. U závûreãného kruhu byl dosta-
tek prostoru poblíÏ stupÀÛ vítûzÛ vyhra-
Ïen novináfiÛm a na rozdíl od na‰ich
v˘stav fotografovat mohli jen akreditova-
ní novináfii.

Na‰e úãast
Celkovû bylo na v˘stavu pfiihlá‰eno 10
371 psÛ ze v‰ech zemí evropské sekce
FCI. Z tabulky vypl˘vá, Ïe âeská repub-
lika s 678 psy byla co do poãtu na ãtvr-
tém místû, za Italy, Rusy a Chorvaty.
V˘stavu po tfii dny posuzovalo 113 roz-
hodãích, samozfiejmû Ïe nejvíce jich
bylo domácích, ale zastoupeny byly také
v‰echny zúãastnûné zemû. Z âeské
republiky posuzovala jen paní Libu‰e
Ubrová. Myslím, Ïe je k váÏnému zamy‰-
lení, proã na ‰piãkové v˘stavy, evropské
a svûtové, jsou ãe‰tí rozhodãí zváni jen
sporadicky. Co do poãtu vystavovan˘ch
psÛ jsme velmoc, co do poãtu na‰ich
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Vítûzem Evropské
v˘stavy 2007 (BIS) se
stala nûmecká doga Sun
Della Baia Azzurra, 
maj. S. Marcolina, Itálie

V soutûÏi chovatelsk˘ch skupin zvítûzila
v sobotu skupina bedlington teriérÛ

Zastoupení
vystavovatelÛ na EV
Pofiadí zemû pfiihlá‰eno rozhodãích
1. Itálie 1992 6
2. Rusko 1325 4
3. Chorvatsko 1055 27
4. âR 678 1
5. Slovinsko 375 3
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reprezentantÛ v fiadách rozhodãích
jsme nûkde na konci seznamu evrop-
sk˘ch ãlenÛ FCI. Proã tomu tak je?
Odpovûì je nasnadû. Pfiedev‰ím se my
musíme více otevfiít smûrem k zahrani-
ãí, zvát na na‰e akce více zahraniãních
rozhodãích, umût se o nû postarat i spo-
leãensky a navázat osobní kontakty. Bez
dobrého jazykového vybavení na‰ich
rozhodãích a funkcionáfiÛ to ale nepÛ-
jde. Znalost cizích jazykÛ jiÏ není pfied-
ností, ale nezbytnou nutností a samo-
zfiejmostí. I na to je nutno pamatovat
pfii v˘bûru kynologick˘ch funkcionáfiÛ
a alespoÀ rozhodãích s ‰ir‰í kvalifikací.
Jen kynologické znalosti jiÏ nestaãí.

Do uzávûrky ãíska nebyl pofiadeteli zve-
fiejnûn seznam BOB a Evropsk˘ch vítûzÛ.
V závûreãném kruhu jsme si pov‰imli jen
ãeského vítûze plemene (BOB) holandsk˘
krátkosrst˘ ovãák. K na‰im úspûchÛm se
rádi vrátíme v pfií‰tích ãíslech, pokud
nám ãtenáfii o nich napí‰í (rádi zvefiejní-
me i kvalitní fotografii).

Závûrem
Bylo by nespravedlivé jen hledat na v˘sta-
vû drobné nedostatky. Celkovû to byla
v˘stava sice bez velkého lesku a okázalé
pompéznosti, ale dobfie organizovaná,
celá v klidné a pfiátelské atmosféfie.
Pofiadatelé vyuÏili moÏností, aby prezen-

tovali svojí národní kynologii, svoje
národní plemena i vynikající organizaãní
schopnosti a skvûl˘ organizaãní t˘m.
Pfied sam˘m koncem v˘stavy – vybráním
vítûze v˘stavy (BIS) – pfievzal od prezi-
denta chorvatského kynologického sva-
zu dr. D. Skoka vlajku FCI prezident
maìarské organizace MEOE) A. Krósz.
Maìarsko se jako pofiadatel v˘stavy
v pfií‰tím roce prezentovalo ukázkou
sv˘ch národních plemen, temperament-
ní hudební vloÏkou a ãtyfispfieÏím mini-
koní. EV v Maìarsku bude totiÏ spojena
s festivalem koní. Tak na shledanou pfií‰-
tí rok v Maìarsku!

P. Dvofiák

II.: Nûm. doga Sun Della Baia
Azzurra, maj. S. Marcolina (I)

IV.: Jezevãík st. dl. Novel v.d.
Taunushohe, maj. J. Witter (D)

VII.: Maìarsk˘ ohafi hrubosrst˘
Zoldmali Iram, maj. Z. Micsek (H)

IX. Pudl stfiední Kalina
s Tsvetochnoj Poljany, 
maj. O. Arkhipova (RUS)

X:: Afgánsk˘ chrt Awbari Confetti
Rain, maj. M. v. Rosen (CH)

Vítûzná chovatelská skupina prvého
dne v˘stavy (coton de Tuléar)

Vítûzná chovatelská skupina
tfietího dne v˘stavy (velk˘ kníraã)
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I.: Bobtail Reata’s Jimbo, 
maj. I. Szetmar (H)

III.: Foxteriér Strozzavolpe
Goldeagle, maj. Calonaci & Valli (I)

V.: Am. akita Redwitch Turning
Heads, maj. Johanson &
Thomsen (DK)

VI.: Dalmatin Bella-A-Mirs Elegant Envoy,
maj. Helle & Ivarson & Jacobsen (S)

VIII.: Anglick˘ kokr‰panûl Gallinagos
Knoc Out, maj. D. Piljeviã (SRB)
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