
ent˘Ï pes vyhrál BIS i na
nejprestiÏnûj‰í francouz-
ské v˘stavû Championat

de France v Lyonu 2004, ãímÏ
se navÏdy zapsal do dûjin
evropské i francouzské ky-
nologie.
Na v˘stavy do Francie je to
i po pfiíjemn˘ch dálnicích pûk-
n˘ kus cesty, ale potfiebujete-li
CACIB z cizí zemû, nabízí se
vám 36 termínÛ mezinárod-
ních v˘stav pod hlaviãkou FCI
za jedin˘ rok. Pfiiãtete-li i 20
v˘stav národních, je dÛvodÛ
k cestû do Francouzské repub-
liky více neÏ dost. Drobn˘
háãek mají podmínky pro spl-
nûní ‰ampionátu Francie. Ty
jsou na na‰e pomûry celkem
komplikované a je potfieba je
nastudovat s ohledem na kon-
krétní plemeno, se kter˘m
byste chtûli titul získat. V zása-
dû je v‰ak tfieba uspût na
v˘stavû Championat de Fran-
ce doplnûné o kvalifikaci na
Crufts, jeÏ koná se jen jednou
do roka a navíc kaÏd˘ rok
v jiném mûstû. Kde pfiesnû, to
urãuje francouzská stfiechová

kynologická organizace So-
ciété Centrale Canine de Fran-
ce (dále SCC) coby zakládající
ãlen FCI v roce 1911 a spolu
s Belgií podílník na znovuob-
novení ãinnosti FCI po první
svûtové válce v roce 1921. Dru-
h˘m stejnû v˘znamn˘m typem
jsou v˘stavy s oznaãením Na-
tionale d’elevage zvefiejÀované
dle rozpisu plemen, jejichÏ
absolvování je také souãástí
francouzského ‰ampionátu.
Tfietí podmínkou b˘vá pfiede-
psaná kombinace doplÀují-
cích v˘stav vãetnû speciálních,
pfiiãemÏ ãas pro splnûní ‰am-
pionátu není omezen striktní
lhÛtou a ãekatelství ‰ampio-
nátu Francie CACS musí udû-
lit nejménû tfii rÛzní rozhodãí.
Mûli byste si ale v‰imnout
a pamatovat, Ïe CACS se
nezadává ve tfiídû ‰ampionÛ,
její vítûz ale samozfiejmû sou-
tûÏí o CACIB, a o jedno ãeka-
telství CACS tedy soutûÏí
vítûz mezitfiídy, tfiídy otevfiené
a pracovní. Naproti tomu jsou
CACS pro nûkterá plemena
zadávána dle speciálních ná-

rodních podmínek podle vari-
et, velikostí ãi barev tak, jak to
v jiné zemi neuvidíte. 
Pfii vstupu na stále vût‰í poãet
v˘stav jsou v‰em psÛm pfii
pfiejímce kontrolována ãísla
mikroãipÛ. Poãet psÛ na v˘sta-
vách se pohybuje od jednoho
tisíce na národních v˘stavách
aÏ po sedm tisíc na Champio-
nat de France. Pfiesné informa-
ce a termíny najdete na strán-
kách www.scc.asso.fr, ale
buìte pfiipravení v˘hradnû na
francouzskou verzi. NejdÛ-
leÏitûj‰í internetová adresa
pro milovníky v˘stav je
www.cedia.fr, která nabízí on-
line pfiihla‰ování psÛ, pfiehle-
dy v˘stav i jejich kompletních
v˘sledkÛ s obsáhl˘m archivem
od roku 2003, informace
o rozhodãích, pfiehledné sta-
tistiky pfiihlá‰en˘ch psÛ u jed-
notliv˘ch posuzovatelÛ, ve tfií-
dách, plemenech, skupinách
FCI i na v˘stavách a mnoho
dal‰ího. Práce s kvalitním da-
tabázov˘m systémem pfiiná‰í
skvûlé v˘sledky a kynologÛm

je k dispozici ohromující
mnoÏství aktuálních informa-
cí. Pro va‰i lep‰í pfiedstavu
o francouzské kynologii pfii-
dejme je‰tû nûkolik údajÛ.
Francie má pfies 60 milionÛ
obyvatel, roãnû se tu narodí
kolem 170 tisíc ‰tûÀat s rodo-
kmenem ve zhruba 27 tisících
vrhÛ. SCC zastfie‰uje 109 cho-
vatelsk˘ch klubÛ a pro posu-
zování v˘stav je pro‰koleno
1522 rozhodãích. Souãasn˘m
prezidentem SCC je od roku
2006 pan Gérard Artush. 
V dosavadní historii FCI pofiá-
dala Francie svûtovou v˘stavu
v PafiíÏi v roce 1974 a dvû
v˘stavy evropské v roce 1985
v Lyonu a v roce 2002 v PafiíÏi.
Poslední jmenovaná v˘stava
zatím zÛstává s 11 114 pfiihlá-
‰en˘mi psy nejpoãetnûji obsa-
zenou evropskou akcí FCI
a z pohledu ãeské kynologie
dosud nepfiekonanou v˘sta-
vou nejen vítûzstvím ãeského
psa v BIS, ale také po svûto-
vém triumfu zopakovan˘m
vítûzstvím chovatelské skupi-
ny ãínsk˘ch chocholat˘ch psÛ
Modr˘ kvût Jifiího Pospí‰ila
následované druh˘m místem
skupiny ‰icu Bohemia Acro
Jarmily Podzemské. Do PafiíÏe
se svûtová konkurence psÛ
znovu sjede v roce 2011 pfii
pfiíleÏitosti oslav stého v˘roãí
zaloÏení FCI. BliÏ‰ím termí-
nem je ale Championat de
France s termínem 7. ãervence
2008 pofiádan˘ v Lyonu. Po-
kud se tam vypravíte, pfieji
vám hodnû ‰tûstí!

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Kam na v˘stavy? – 11. díl

FRANCIE

T

¤ekneme-li Francie, mûla by skalním
pejskafiÛm naskoãit v hlavû Evropská v˘stava
FCI v PafiíÏi 2002 a nezapomenutelné
vítûzství kerry blue teriéra MultiCh.
Gaeltacht Iosac Aduaidh ãeské majitelky 
Evy Neduchalové v Best in Show. 

Ch.s. Modr˘ kvût
J. Pospí‰ila

Vítûz BIS 2002 Evy
Neduchalové

PafiíÏ,
mûsto
evropského
úspûchu
ãeské
kynologie
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