
O posuzovdni a odsuzovdni
Dr. Hans Pfosi

Fiestoie na to neisou iddnti paragrafv a pr6vni piedpisv. plvne iii ze slova rozhoddi. soudce" ie to ie
6lovdk. ktenf iiki pr6vo. Tedv ien 6lov6k mor6ln6 bezrihonn'i. charakterov6 rvzi a nepodplatitelnV.

Chceme-li posuzovdni pozvednout a d5l6me-li v5echno pro vzd6ldni rozhoddich, musime jim tak6
poskytnout ochranu. Rozhoddi je piedstavitel moci. Rozhoduje 6asto o osudu psa, piileiitostnS
dokonce o jeho iivot6 a smrti. V jeho rukou ale tak6 6asto leii budoucnost plemene. Koho pasuje na
vitdze, na toho 6asto vkliid6 odpovEdnost za budouci generace. Tim se neziidka podili na vzestupu
nebo poklesu plemene. I osud mnoh6ho chovatele leii v jeho rukou.

Rozhodii musi byt zfvazny, piejici, otcovskf a moudry, neodchylnf, ale srozumiteln;f ve svfch
rozhodnutich. Nejsou zde i6dnr6 matematicky piesn6 normy. easto rozhoduje vrozenii schopnost
pohledu na um6ni a estetick6 hodnoceni, piidemi je5t6 n6co zbfvit pro osobni vkus. Rozhoddim na
krdsu se dlov6k rodi. Samozfejm6 ke vrozen6 vloze patti tak6 velikri zkuSenost s obsiihle pozorovanlfm
materiAlem. Malichern;i pedant, kterf nepoznd u5lechtilost, harmonii, barvu, eleganci, kr6tce v6echno
to, co tvoii estetickou hodnotu kriisy psa, ale zato nedfrtkliv6 baziruje na nejmenSich skutednich nebo
domliSlenich nedostatcich, nehodi se nikdy na rozhod6iho pro exteri6r. Opravdovti chvbv musime
vid6t' ne hledat. Rozhodii, ktenj se jako panter pliif okolo psa, aby ho nakonec vrnan6vroval do rGlak6
nepiizniv6 pozice, neni rozhoddi, ale popravdi.

Snaieni malichernych rozhodiich sm6ruje k tomu, aby u kaid6ho psa, a mriZe b;it vcelku
sebepiesv6d{iv6j5i, naSli nepatrnf nedostatek nebo vadu ki6sy. Zapominaji piitom na kategorickf
imperativ um6ni posuzovat - v prvni iad6 podle piednosti a ne podle n6jakich nedostatktr. Cituli ze
vzpominky na Jimmie Garrowa, nezapomenuteln6ho anglick6ho Spidkov6ho rozhoddiho, kteni iikival:
Poiu,zo,vgni p?9le.yad bvlo hlavnl piidinou. prod dnes tak dasto stoii Spatni psi na Spidce. Zlany pes
nebyl dokonalf. Zddn'ft pes nebude nikdv dokonal,i. Slabf rozhoddi, ubohf rozhodii, rozhodEf bez
pFedstavivosti, mizerni rozhoddi posuzuje podle chyb a piehliii vyvaiujici piednosti. Silnli rozhoddi,
dobrlf rozhodfi, statednf rozhod6i, spravedlivf roehoddi posuzuje podle kvalit a jen podle kvatit." Z
toho lze pochopit, ie touto metodou piiSli na Spici faleini psi. Ti bez chyb, piiliS korektni, ty nuly. Ti
prostiedni, kteii postr6dali tu nehmatatelnou a t6m6i nepopsatelnou kvalitu, totii uSlechtilost. Neilepii
psi, kteii opravdu zaslouii vit6zit, isou ti s neiv6tiim no6tem, piednosti a ne ti s neimenSim podtem
chvb. Do dalek5 budoucnosti mohou tak6 plemeni nejvice d6t. I Kamphausen jednou v kritick6m
rozhovoru ud6lal pozndmku, ie u opravdu vynikajiciho psa piehl6dne 6myslnE malf nedostatek.

Vynikajici rozhoddi pii sv6 cinnosti v kruhu zachyti {anii by se ztr6cel pedanticky v mali6kostech) v
hlavnich rysech nejen fenotyp, ale musi fenotypem vid6t ai ke genotypu a rozeznal dvojitf genovf
syst6m, d6dicnou distotu posuzovan6ho psa a tim jeho chovnou cenu. A to vSe na malfch a jemnich
znacich s citem a schopnosti, krdtce se svfm vdd6nim, zkuienosti a cilev6domym instinktem a ioto
tak6 ve sv6m posudku zachytit. Tim teprve poskytne chovu a pokroku doty6n6ho plemene ten piinos,
ktenf lze od n6ho ofek6vat a kteqi z n6ho d6l6 prav6ho znalce sv6ho oboru. Tato skutednost by m6la
blit ve vSech kurzech s d*razem uv6d6na.

Ndkteii rozhoddi maji zvld$tniho konidka, na n6mi "rajtuji". Tato mdnie nebo komplex se dd
sledovat jako 6erven6 nit ve vSech jejich posudcich. Jeden zboifluje uzavfen6 oko a XiZag pes je
nejprve pod timto htediskem prohliien a zaiazen. Jin!, md komplex za0hleni zadnich Xondetin 
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zam6nuje piitom nadrezirovan6 pokrdeni v postoji s vrozenym anatomicko-fyziologicky sprdvnlm
zafhlenim, a pFehliii tim piileiitostnr5 dokcnce jednoznadn6 vadn6 podsazeni.-protoie je zarihlenim
pFimo posedlf, div6 se 6asto na psa jen z profilu a mriie mu piitom ujit i kravskf postoj. Dal5i rozhoddi
vidi pod odst6vajicimi praporci na piednich b6zich piedstiran6 voln6 lopatky, vzdor docela piil6hajicim
lokt&m. Ndkteni sleduje jen pigment, tu celkovf, tu na o6ich 6i dr6pech, nech6vaje zcela bez povSimnuti
biologick6 rozdily mezi rriznobarevnfmi psy. Jeden mi r6d derni kryci vlas, jinf by jej nejrad6ji trestal.
Ctitel6 odstupu se divaji na v5echny psy jen z tohoto zorn6ho rihlu. Jini m6 zasi komptex-ze srsti,
jednou mu je moc jemni, jednou moc tvrdd, dlouh6 nebo krdtkS, jednou otevtend nebo jinak proti jeho



Funkce rozhod6iho je i za piiznivfch podminek sama nam6hav6 a vyiaduje pii seri6znim provedeni
znadnf das. Dobrd zapisovatelka stejnd jako ochrana proti deiti na venku konanfch vfstaviich by m6ly
bit samoziejmosti. Poletujici nebo navlht6 pr&kazy p&vodu a posudky vzbuzuji opr6vn6nou zlost
vystavovatel&. Mezindrodni vfstavy by m6ly poiSdat jen ta mista a organizace, kterd dostoji kladenfm
poiadavkfim. I pro zkuSen6 rozhoddi plati urdit6 maximum posuzovanfch ps0, kter6 nelze piekro6it.
Vfb6r a piiprava kruht by 6asto mohla bft lep5i. Rozhoddi je opr6vn6n, ba piimo povinen na mist6
zastavit posuzov6ni, pokud pom6ry v kruhu znemoihuji bezvadnti posuzov6ni. Pffli5 mali nepiehlednf
kruh, Spatn6 p*da, vysokd trdva u nizkonohy?ch plemen, rozpiilenf asfalt apod. musi bez diskuze
zamitnout. Posouzenf, je-li kruh vhodnf, piisluii vfhradn6 rozhoddimu. Nedbalii piiprava kruhri je
bezpiikladnii bezohlednost v06i vystavovatelrim, kteii smi mit poiadavky na dobr6 pomdry v kruhu,
uv6iime-li dasov6 a finandni ob6ti, kter6 kahd! vystavovalel na sebe bere. Po vfstaviich sL mii iikat
pravda a ne sm65n6 chviily na adresu poiadatel0. Jinak se nedocili zlepieni.

Rozhoddi jsou povinni si v5imat i obledenf a choviini vystavovatel&. Zeny s nemoinimi podpatky
maji ihned vykdzat z kruhu. Kam se ty postavi, tam ui tr6va neroste a pes mirie bft do smrti mrz6i.
Takri jsou vystavovatelt6, kteti vyuiijf kaid6 piiteiitosti protladit se v klasifikadni FadE dopiedu nebo se
poiiid tladi na sv6ho piedchdrdce, aby znerv6zftovalijeho psa. Takovf "sportovci" musi bft napomenuti
nebo z kruhu vykiiziini.

Choulostivfm t6matem jsou viestranni rozhodfi. ZdA se samoziejm6, 2e takovf rozhoddi je jen
pomoc z nouze, jako sluiebni doktor v nutn6m piipad6. I u jezevdik0 se st6le mluvi o rozhoddlch pro
hladk6, dlouh6 a drsn6 a tim se vyjadiuje, ie i ve stejn6m plemeni se sotva najde rozhoddl, kteri je
stejn6 dobnf pro vSechny tii variety. Kdo ale opravdu musi posuzovat plemeno, kter6 nikdy nevid6l,
tomu patfi cena odvahy nebo mudednick6 koruna. Takovf rozhodii je pro nedostatek odbornk$ na
m6ndpodetn6 plemena ieleznou nutnosti, nejvf6 uiiteind pomoc v nouzi, ale sotva rovnocenn6
niihrada. M6 bj/t nasazen jen tam, kde opravdu neni moin6 diit specialistu.

Jedno musime mit st6le pied odima: 0cta, iak6 se kvnoloqie t6ii. ie ur6ov6na krom6 sportovniho
choviini ieiich dlenfi v prvni iad6 kvalitou chovatelsk6 a soudcovskti prdce.
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