
ÚÚSSPPĚĚCCHH  ČČEESSKKÉÉHHOO
KKNNÍÍRRAAČČEE  NNAA  CCRRUUFFTTSS
RRoommaannaa  KKrreejjččoovváá,,
KKeettrryyss..cczz
Dne 8. bfiezna jsme se s mou
stfiední ãernou kníraãkou
Vassari od Dalajského potoka
rozjeli do Birminghamu na
v˘stavu, o které jsem snila od
sv˘ch 16 let, kdy jsem její dûní
poprvé uvidûla v ãasopise,
samozfiejmû na Crufts.
Jela nás dost velká parta, 
a tak o zábavu nebyla nouze.
BohuÏel ani o adrenalinové
záÏitky, kdyÏ napfiíklad druhé
auto mûlo na dálnici nehodu,
kolizi se srnou. Ale v‰e jsme
zvládli a ujíÏdûli vstfiíc nov˘m
záÏitkÛm.
Na místo jsme dorazili
v pátek, v sobotu nastal den D.
Poprvé jsem nasála atmosféru
nejvût‰í v˘stavy na svûtû!
V Anglii nefie‰í barvu urãitého
plemene, a tak bylo zajímavé
vidût tfieba v kruhu mal˘ch
kníraãÛ, jak tam byli
nastoupeni v rÛzn˘ch barvách
– od bíl˘ch pfies ãerné, pepfiaté
aÏ po ãernostfiíbfiité.
My jsme se na fiadu dostali aÏ
ve ãtvrt na ãtyfii odpoledne.
Opravdu to bylo hodnû
dlouhé. Sárka byla v u nich
prestiÏní tfiídû open, kam se
pfiihla‰ují v‰ichni ‰ampioni
a vítûzové. Pfiedvádûla ji jako
obvykle Martina Kaprálková,
její chovatelka. Osm fenek
nastoupilo do kruhu a Sárka
tam byla jedin˘ ãern˘ kníraã.
Pfii hodnocení jsem se jen
modlila, aby byla Sárka

vybrána do posledních pûti
fenek, takzvanû do v˘bûru.
Paní rozhodãí opravdu
dÛkladnû v‰e prohlédla, pak 
si stoupla pfied fenky
a rozhodovala se, komu
pfiifiadí první místo v této
skupinû. Nemohla jsem uvûfiit
sv˘m oãím, kdyÏ prvenství
pfiiznala Sárce.
Sárka se tak stala první ãernou
kníraãkou, která zvítûzila ve
tfiídû open na Crufts za celou
dobu její existence. Vyhrát
tuto tfiídu se podafiilo vÏdy jen
barvû pepfi a sÛl. Jsem ‰Èastná,
Ïe jsem se mohla této v˘stavy
zúãastnit, a Sárãina v˘hra je
tfie‰niãkou na dortu celé akce.

� Na snímku:
Vassari od Dalajského potoka,
vyhrála open class na Crufts
jako první střední černý knírač
v historii. Maj. Romana
Krejčová, chov Ing. arch.
Martina Kaprálková.

KKLLUUBBOOVVÁÁ  VVÝÝSSTTAAVVAA
RRUUSSKKÝÝCCHH  PPLLEEMMEENN
JJaannaa  JJuurriiggoovváá
Klubová v˘stava psÛ Klubu
rusk˘ch a asijsk˘ch ovãáck˘ch
psÛ pro plemena jihorusk˘
ovãák, kavkazsk˘ pasteveck˘
pes, moskevsk˘ stráÏní pes
a stfiedoasijsk˘ pasteveck˘ pes
se konala v krásném a stále
je‰tû zimním prostfiedí

rekreaãního areálu na
Vysoãinû v Zubfií u Nového
Mûsta na Moravû. Pozvání 
k posuzování pfiijal pan
rozhodãí Petr ¤ehánek. Na
v˘stavu bylo pfiihlá‰eno
celkem 54 psÛ, ve sloÏení 
1 pes JRO, 24 psÛ KAO, 

66

Napsali jste nám

SSVVĚĚTT  PPSSŮŮ  5/2018

FFOO
TTOO

au
to

ři 
a 

je
jic

h 
ar

ch
iv

y

� KAO – BOB fena Dynastiya
z Bllerkova , chov a maj.
MVDr. Z. Nevrlá

CCrruuffttss  22001188  ––  nnoossttaallggiicckkýý  nnáávvrraatt
VVrraattiissllaavv  HHooffrreeiitteerr

Crufts, výstava, která nadchne a zanechá na dlouhá léta
v paměti každého vystavovatele nezapomenutelné zážitky.
Každý, kdo zde jednou byl a má své plemeno hodně rád,
udělá vše pro to, aby mohl na tuto prestižní akci opět zavítat,
účast je podmíněna kvalifikačními výstavami po celém světe
nebo titulem Interchampion.
Měl jsem tu čest, že jsem v roce 2017 nominoval kvalifikací na
mezinárodních výstavách svoje tři šarpeje. Možnost zúčastnit
se jedné z nejstarších a nejprestižnějších výstav ve městě
Birmingham se naskytla psím klukům ET a Enry. Doprovod jim
měla dělat česká šampionka, jejich matka Daisy. Bylo
rozhodnuto, jede se. Kdy se někomu povede vystavit na Crufts
tři jedince z jedné chovatelské stanice! Zvláště když tu byl
ještě velký odkaz mojí milované a ničím nenahraditelné feny
Cherry, která byla v roce 2008 prvním šarpejem z České
republiky na této výstavě. Spolu s fenou Beauty Pet Pei z mého
vrhu B a jejím synem Arkym. Šance, vzpomínky a nutkání opět
se TAM podívat mě dovedly k jasnému rozhodnutí – budeme
vystavovat! Po deseti letech jsem chtěl zavzpomínat na
dvaadvacet let práce pro plemeno šarpej. Byla v tom i snaha
ukázat, že máme dobré a kvalitní psy. A také jsem si chtěl sám
udělat radost, vystavit během deseti let na této výstavě feny
z vrhu B, C, D a psy z vrhu E. Ukázal jsem babičku, dceru
a vnoučata a myslím, že je to jedinečný a krásný počin, který
nebude u našeho plemene jen tak překonán.
Cesta do Calais po kvalitních a rychlých dálnicích západní
Evropy proběhla velmi klidně. „Nalodění“ na vlak do
Eurotunnelu opět bez problémů, v nočních hodinách přejezd
na britské ostrovy. Pak okamžitá jízda vlevo. Je to zpočátku
nezvyk, člověk musí jet dosti opatrně, hlavně kruhové objezdy
bývají pro Evropana tvrdý oříšek, značení odboček do měst či
na odpočívadla je pro nás poměrně složité.
Přesto jsme vše zvládli a v sobotu 10. března 2018 jsme mohli
ukázat tři zástupce plemene šarpej z České republiky na
zeleném výstavním koberci. Kdo to nezažil, nepochopí, proč
se chce každý na Crufts alespoň jednou vrátit. Pravdou je, že
z této výstavy se našinec, i když s kvalitními jedinci, obvykle
nevrací s pompou vítězů. Vyhrát na anglické půdě s domácím
rozhodčím je prakticky nemožné, přesto jsem byl velmi rád, že
jsem byl schopný opět po deseti letech předvést jedince ze své
chovatelské stanice a potvrdit, že i v České republice máme
kvalitní odchovy.
Bylo to pro mě zároveň rozloučení s výstavní kariérou,
poslední chůze po zeleném koberci na výstavě Crufts. Se
slzou v oku jsem se loučil s tím, co jsem měl tolik, tolik rád.
Myslím a věřím, že to bylo rozloučení důstojné... 

� Vratislav
Hofreiter 
se svými 
šarpeji 
v Birminghamu
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24 psÛ MSP a 5 psÛ SAO.
Nejstar‰ím psem klubové
v˘stavy byl ve skvûlé kondici
pfiedveden˘ jedenáctilet˘
kavkazsk˘ pasteveck˘ pes
Áron z Brosikova, ocenûn˘
V1, BOV a nejlep‰í veterán
klubové v˘stavy. Celkov˘m
vítûzem klubové v˘stavy

KRaAOP se stala krásná fena
kavkazského pasteveckého psa
Dynastiya z Bllerkova
majitelky a chovatelky
MVDr. Zuzany Nevrlé.  �
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� MSP – BOB pes Shkiper
Hranitel Nadezhdy , chov
I. V. Gunko, maj. M. Kaňoková

� JRO – BOB pes Archi
Sopernik Divo Rossii, chov
L. Maierová, maj. A. Poláková 

� SAO – BOB pes Alexander
od Benga, chov P. Šafránková,
maj. J. Novotný

Ráda bych redakci poděkovala za článek
o plemeni pekinéz v čísle 02/2018. Vždy mě
propagace „mého“ plemene potěší, obzvlášť
v časopise, který mám ráda. Je mi však líto, že
k jinak vcelku velmi hezky napsanému článku
byla použita fotografie naprosto netypického
a nestandardního pekinéze. Ani fotografie na
obálce časopisu nebyla nejšťastnější. Oba psíci
jsou bezesporu velmi roztomilí, ale… s naším
plemenem mají pramálo společného a rozhodně
by neměli býti uváděni jako typické příklady
k profilu plemene. V době, kdy se celosvětově
objevují snahy úplně změnit vzhled některých
plemen, nebo dokonce i zakázat chov
brachycefálních plemen jako takových, je mi z ní
smutno. Psík na fotografii má do standardního
jedince opravdu velmi daleko v mnoha kritériích,
a to tedy včetně své srsti, a je pro mě jen
příkladem dalšího extrémismu. Nelze přeci takto
zjednodušeně říct, že méně srsti by automaticky
znamenalo větší pohyblivost. Naopak by se dalo
odhadovat, že zrovna tento psík na obrázku
vzhledem k viditelně úzkému postoji, délce a síle
hrudních končetin bude mít chůzi pro pekinéze
velmi netypickou. Ano, zřejmě se shodneme, že
my chovatelé jsme plemeno přivedli k extrémnímu
vzhledu, který již ohrožoval jeho zdraví. Ale
dlužno dodat, že od dob, kdy k obratu v myšlení
chovatelů došlo a nastolila se cesta k ozdravění
plemene, uplynulo již hodně času a mnoho bylo
vykonáno. O změnách standardu se začalo
veřejně mluvit a uvažovat již v době, kdy ale
chovaní a vystavovaní psíci vypadali ještě
poněkud jinak než dnes. Ano, stávalo se, že
v 80. a 90. letech světové výstavy vyhrávali
přechlupení psi se špatnou strukturou srsti
i přechlupené kastrované feny (se srdečními
vadami!), v podstatě jen proto, že oslnily na
pohled extrémně efektní a přebohatou srstí, která
se v té době navíc ještě i tupírovala, tužila a silně
lakovala. Někdy se feny kastrovaly i záměrně.
Takovíto psi opravdu již ani zdaleka siluetou
nepřipomínali malého lva, jak to vyžaduje
standard, neměli ten kýžený tvar hrušky ani při
pohledu z boku, ani shora. Měli až 20–30 cm
dlouhé chlupy všude po těle i na bocích a ve
slabinách, často nesprávné struktury. Mnohdy
působili širší než delší a opravdu tak spíše
připomínali těžce se valící kouli nebo v horším
případě neforemnou hromadu chlupů, kdy
„člověk skoro nepoznal, kde je předek a kde
zadek“ – jak jsme velmi často i slýchávali.
Upřednostňovala se mohutná, těžká vráska a co
nejkratší kořen nosu (jak píšete, v podstatě
neviditelný nosík), takže nám pomalu mizel tehdy
oficiálním standardem žádaný plochý profil,
který je a byl pro toto plemeno tak typický.
V dnešní době však takovéto jedince uvidíte jen
opravdu velmi výjimečně, na výstavách spíš
vůbec ne a s dobrým výsledkem by odešli – nebo
měli odejít – jen stěží. V současnosti znám jen
opravdu velmi málo pekinézů, kterým dělá
přílišná srst v pohybu problém. Pokud už
pekinézové mají nějaký problém s chůzí, většinou
jde o něco úplně jiného než o srst. Velmi často
musíme toto připomínat i některým
vystavovatelům například s čivavami či
pomeraniany při řazení do závěrečného kruhu,
kteří chtějí až za nás, protože „jsou přeci menší“,
nebo přihlížejícím, kteří se podivují či někdy
i přímo rozhořčují nad tím, „proč ten pekiňák jde

tak pomalu – to nemůže jako chodit rychleji“
nebo „proč si ten jeho handler zkracuje kruh, ten
pes nemůže ujít ani ten kousek nebo co“ atp. –
odpověď na toto je většinou velmi snadná –
prostě proto, že pekinéz pomalu chodit má 
a handler sice nechce zdržovat, přitom ale
logicky chce psa předvést co nejlépe a tak, jak to
odpovídá požadavkům standardu plemene.
Neznamená to však, že by pekinéz nemohl nebo
neuměl jít (resp. běžet) rychleji. Věřte, že i ten
chlupatý umí. Avšak jen při pomalé chůzi vynikne
jeho správná a opravdu velmi specifická
mechanika pohybu.
… Zcela jistě nejde změnit vzhled plemene a celé
jeho populace ze dne na den a ani během pár
let. Nemůžeme a ani nesmíme zatracovat či
vyřazovat najednou a hromadně z chovu všechny
více chlupaté psy nebo psy s trochu větší vráskou
či trochu kratším nosem, kteří ale třeba mají velmi
dobrou stavbu těla, a nahradit je nechlupatými
psy, nejlépe ještě s dvoucentimetrovým nosem,
kteří ale mají mizernou stavbu těla, dlouhé
hubené nohy, netypickou chůzi či neodpovídají
standardu v ostatních důležitých kritériích. Chce
to vše čas a rozumný přístup, ne zbrklé tendence
vést či tlačit plemeno z jednoho extrému do
druhého (i třeba v dobrém úmyslu) a hodnotit psa
jen podle jednoho či dvou kritérií. Kam a k jakým
problémům nás dovedlo hodnocení psů například
jen podle srsti, nám nedávná historie zcela jasně
ukázala. Určitě ale už v tomto směru mnoho
chovatelské práce uděláno bylo, naše plemeno
výraznými změnami k lepšímu již prošlo a na
zdraví našich psů se velmi dbá. Dalším extrémním
prodloužením kořene nosu (resp. horní čelisti)
a zbavením se téměř veškeré srsti našich psů až
tak, že budou připomínat spíše tibetské španěly,
tlusté japan-chiny či jakési křížence, naše
plemeno neozdravíme, naopak mu spíše zas jen
ublížíme a opět ho přivedeme k dalšímu extrému
a ztrátě jeho specifik, krásy a elegance, což by
bezpochyby byla veliká škoda. 

PPoozznnáámmkkaa  rreeddaakkccee::  DDěěkkuujjeemmee  zzaa  rreeaakkccii,,  jjiissttěě
mmááttee  vv lleeccččeemmss  pprraavvdduu,,  zz hhlleeddiisskkaa
vvyyssttaavvoovvaatteellee  aa cchhoovvaatteellee  ddookkoonnccee  vv mmnnoohhéémm..
MMyy  jjssmmee  ssee  vv ččlláánnkkuu  ssnnaažžiillii  nnaadd  nněě  ppoovvzznnéésstt,,
ppooddíívvaatt  ssee  nnaa  ppeekkiinnéézzee  zz nnaaddhhlleedduu  aa ššiirrššíí
ppeerrssppeekkttiivvyy  aa ppřřiibbllíížžiitt  pplleemmeennoo,,  kktteerréé  ssee
pprrookkaazzaatteellnněě  ((ssttaaččíí  ssee  ppooddíívvaatt  nnaa  ppooččttyy  zzááppiissůů
ššttěěňňaatt
vv ssoouuččaassnnoossttii))
vveellmmii  vvzzddáálliilloo
bběěžžnnéémmuu
ppeejjsskkaařřii,,
zzppááttkkyy  kk nněěmmuu..
AAbbyy  ssii  mmoohhll
řřííccii::  ss ttaakkoovvýýmm
ppeejjsskkeemm  cchhccii
ssddíílleett  žžiivvoott,,
ii kkddyyžž  mmii  ttřřeebbaa
vvýýssttaavvyy  nniicc  nneeřřííkkaajjíí  aa nneezzaajjíímmaajjíí  mměě..
II pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  ffoottooggrraaffiiíí  ––  ppeekkiinnéézz  nnaa  oobbáállccee
ppůůssoobbíí  jjaakkoo  vveesseellýý,,  aakkttiivvnníí,,  zzddrraavvýý  ppeejjsseekk  ––
aa pprráávvěě  ttaakk  jjssmmee  cchhttěěllii  pplleemmeennoo  vveeřřeejjnnoossttii
ppřřeeddssttaavviitt,,  ii kkddyyžž  bbyy  tteennttoo  jjeeddiinneecc  nnaa  nněějjaakkáá
vvýýssttaavvnníí  oocceenněěnníí  ddoossááhhll  ssttěěžžíí..  CChhááppeemmee,,  žžee
nnaajjíítt  kkoommpprroommiiss  mmeezzii  vvýýsslleeddkkeemm  ddlloouuhhooddoobbééhhoo
ssnnaažžeenníí  cchhoovvaatteellůů  aa ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  zzddrraavvíí,,
vviittaalliittuu  aa ppoohhyybblliivvoosstt  jjee  bběěhheemm  nnaa  ddlloouuhhoouu  ttrraaťť,,
aa jjee  ssyymmppaattiicckkéé,,  žžee  ppřřiinneejjmmeennššíímm  ččáásstt
zzooddppoovvěěddnnýýcchh  cchhoovvaatteellůů  ssee  nnaa  nněějj  uužž  vvyyddaallaa..

JJeeššttěě  kk ppeekkiinnéézzoovvii
KKaatteeřřiinnaa  SScchhrreeiibboovváá,,  CCHHSS  ppeekkiinnéézzůů  JJOOLLIIOOTT
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