
opularita psích v˘stav stoupá po
celém svûtû, roste nejen jejich poãet,
ale také mnoÏství i kvalita soutûÏí-

cích psÛ. Proto musejí b˘t vystavovatelé
zku‰enûj‰í, zdatnûj‰í, lépe informovaní
a jejich psi v˘teãnû pfiipravení. Jedinû pak
je jim cesta k úspûchu otevfiená.

Jak vystavujeme?
Jsem skálopevnû pfiesvûdãená, Ïe jsme
národ ‰ikovn˘ a pofiekadlo o zlat˘ch ães-
k˘ch ruãiãkách platí i pfii pfiedvádûní psÛ.
Ostatnû mnozí ãe‰tí vystavovatelé, se kte-
r˘mi se pravidelnû potkávám na v˘sta-
vách u nás i v zahraniãí, nám to dostateã-
nû jasnû ukazují. Umûjí se vhodnû
obléknout, skvûle pfiipravit své psy a pre-
zentovat je zpÛsobem, kter˘ je od profe-
sionálního stylu témûfi k nerozeznání.
DomÛ pak vozí vavfiíny nejcennûj‰í a titu-
ly, po jak˘ch jiní jen nesmûle pokukují.
Ponûkud ménû optimistick˘ je pohled na
vût‰í ãást vystavovatelÛ, ktefií dÛleÏitost
zpÛsobu pfiedvedení psa podceÀují nebo
mu nevûnují dostatek pozornosti, mnoh-

dy si vÛbec nevûdí rady, do kruhu jdou
nepfiipravení a jen tak jakoby mimocho-
dem. Se shrnutím dojmu z evropského
vystavování psÛ mi na svûtové v˘stavû
v Poznani pomohl brazilsk˘ profesionál-
ní handler Daniel Beloff, kter˘ zvítûzil
napfiíklad s mopsem v BIS na svûtové
v˘stavû v Riu de Janeiru v roce 2004. Pfii
jednom z na‰ich setkání mi fiekl: „Máte tu

tolik nádhern˘ch psÛ, ktefií jsou naprosto
v˘jimeãní, ale vût‰ina lidí neumí vystavo-
vat a nejsou schopní svému psovi pomo-
ci k vítûzství, coÏ je veliká ‰koda."
Promluvil mi z du‰e. Koneãnû to ale
nahlas fiekl nûkdo, kdo je uznávanou
kapacitou a mÛÏe si takové konstatování
dovolit. Îivû jsem si pfiedstavila, co se sta-
ne, jestli Daniel nebo dal‰í jeho profesio-
nální kolegové zaãnou ãastûji vystavovat
v Evropû. Se sv˘m umûním udûlají ‰am-
piony i z pytlÛ od brambor! Jin˘mi slovy
fieãeno, je opravdu naãase, abychom zaãa-
li intenzivnû vylep‰ovat pfiedvádûní
na‰ich psÛ. V̆ stavy se stanou pfiitaÏlivûj-
‰ími pro diváky, zjednodu‰í se práce roz-
hodãích a i pro chovatele bude snaz‰í
rozli‰ovat detaily kvalit jednotliv˘ch psÛ.
Doufám, Ïe nov˘ seriál a moje zku‰enos-
ti vám budou ku pomoci.

I vy to dokáÏete!
Vystavování psÛ není tak sloÏité, jak by se
vám na první pohled mohlo zdát. V‰ak to
posuìte sami. Se psem pfiijdete do kruhu,
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Bez práce nejsou koláãe

PŘEDVÁDÍME na výstavách 1.
V na‰ich konãinách je vystavování psÛ povaÏováno koníãek, kterému se mÛÏe vûnovat bez
omezení prakticky kdokoliv. Naproti tomu v Americe jde o ryze profesionální fiemeslo pfiedá-
vané z otce na syna a amatéfii jsou obdivováni jako zvlá‰tní druh podobn˘ domácím kutilÛm.

P

Klára
ProkÛpková
-Wastiaux
a vítûzství
jejího jezevãíka
v BIG na
Svûtové
v˘stavû 2005

Profesionální
brazilsk˘
handler Daniel
Beloff pfii
vítûztsví v BIG
v Buenos 
Aires 2005

Vítûzství a cena pfiímo z rukou
prezidenta FCI pana Hanse Müllera
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chvíli s ním postojíte nûkde v fiadû jin˘ch
psÛ, obûhnete párkrát kruh, posuzovatel
va‰eho psa podrbe a pohladí, prohodí
s vámi pár slov na téma vûku psa, nechá
vás je‰tû jednou trochu probûhnout,
a neÏ se nadûjete, máte v ruce posudek
s diplomem a stuÏkou a jdete domÛ, coÏ
celé obvykle netrvá více neÏ pût minut.
Tak proã s tím tolik nadûláme, Ïe? Inu,
máte pravdu. Tomu, kdo pÛjde se sv˘m
psem na jedinou v˘stavu za Ïivot a nezá-
leÏí mu na získaném ocenûní, bude uve-
den˘ styl pfiedvedení staãit a nemusí ná‰
seriál vÛbec ãíst. Zato na‰imi vûrn˘mi ãte-
náfii jistû budou v‰ichni, ktefií mají chuÈ
se nûco pfiiuãit, udûlat pro svého psa
maximum a pfiispût k vlastnímu dobré-
mu pocitu z pfiedvádûní. Rozhodnû vám
nemohu slíbit, Ïe zaãnete vyhrávat jako
mávnutím kouzelného proutku, i kdyÏ
i to se mÛÏe stát. Ale urãitû budete ãastû-
ji odcházet z v˘stavního kruhu s vûdo-
mím, Ïe jste se sv˘m psem ukázali to nej-
lep‰í, co bylo ve va‰ich silách. Ráda bych
vás pfiesvûdãila o tom, Ïe pfiedvádûní psÛ
je zábava, která vás obohatí o netu‰ené
záÏitky a pfiinese vám zajímavé zku‰enos-
ti. Chcete-li dobfie vystavovat svého psa,
ãeká vás hodnû práce, spoleãnû strávené-
ho ãasu, ale i aktivního odpoãinku.
Pfiijdete na jiné my‰lenky, zapomenete na
nepfiíjemnosti ze zamûstnání, domÛ se
budete vracet v lep‰í náladû a se spokoje-
n˘m psem. A kdyÏ se vám bude dobfie
dafiit, zaãnou vám doma postupnû zabí-
rat místo poháry a ocenûní, které zdoko-
nalí va‰e dal‰í dovednosti, jak˘mi jsou
pravidelné utírání prachu a rámování
diplomÛ pro ‰ampiony. Doufám, Ïe se
vám takové vyhlídky líbí, a mÛÏeme se
s chutí pustit do díla.

Kde zaãít?
Co mohou udûlat majitelé, ktefií zatím
z neznalosti vûci zbyteãnû sniÏují hodno-
cení svého psa? Co mohou zmûnit maji-
telé, jejichÏ pes se v˘bornû umístil jen
díky své nesporné exteriérové kvalitû, ale
rozhodãí jim dÛraznû vytkli úroveÀ
vystavování? Co mají vylep‰it, aby s v˘-
born˘m psem opût nepfii‰li o titul vítûze
jen kvÛli nedokonalému pfiedvedení, na
kterém ve finále hodnû záleÏí? Zaãít pfie-
dev‰ím u sebe a nejlépe teì hned. Pokud
nebudete nároãní sami k sobû a nenauãí-
te se zpÛsob „Jak vystavovat“, nemÛÏete
chtít skvûl˘ v˘kon ani od svého psa.
âasté v˘roky typu „To je hrozné, ON SE
mi vÛbec nepfiedvádí" ukazují, jak mno-
h˘ majitel ani netu‰í, Ïe vystavování psa
je jist˘m druhem umûní, kterému se nej-
prve ãlovûk a teprve potom pes musí
nauãit. Je to podobné jako tfieba s fiidiã-

sk˘m prÛkazem. První jízdy jsou obvykle
horor, kdy z nervozity a nejistoty dûláme
spoustu chyb, ãasem jsme jistûj‰í a za pár
mûsícÛ praxe najdeme v fiízení auta zalí-
bení, protoÏe rutinu ovládáme a nemusí-
me na ni myslet. Vût‰inou fiíkám majite-
lÛm psÛ, aÈ berou minimálnû prvních
deset v˘stav jako trénink, pfii kterém mají
nárok pokazit kde co. Dal‰í desítka jim
pÛjde lépe, no a po první padesátce uÏ se
to poddá úplnû… 

Práce ‰lechtí…
KaÏd˘ majitel, jestliÏe chce se sv˘m psem
jezdit po v˘stavách, by si mûl uvûdomit
reálnou potfiebu umût dobfie vystavovat,
chce-li dosáhnout co nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Nejsou v˘jimeãné pfiípady, kdy relativnû
slab‰í pes vyhrál díky skuteãnosti, Ïe zku-
‰en˘ vystavovatel dokázal vyzdvihnout
pfiednosti jeho exteriéru a potlaãil drobné
nedostatky, zatímco majitel v˘borného
psa ponechal v‰e v˘hradnû na pfiedpokla-
du, Ïe jeho pes je prostû nejlep‰í, a pak se
neãekanému v˘sledku hroznû divil.
Pravda, ·tûstûna je vrtkavá dáma, ale proã
jí tro‰ku nepomoci? Pfiedem zdÛrazÀuji,
Ïe vystavování psa a jeho nácvik je práce!
Práce o to nároãnûj‰í, oã lépe chcete své-
ho psa pfiedvádût. Vzít vodítko a obûh-
nout se psem kruh zvládne témûfi kaÏd˘,
ale vystavovat tak, aby nebylo pfiedem
prohrou postavit se vedle zku‰eného
zahraniãního vystavovatele ãi profesio-
nálního handlera a dûlat mu dÛstojnou
konkurenci, je vûãn˘ ofií‰ek k rozlousknu-
tí pro vût‰inu z nás. A je jedno, zda za
sebou máte v˘stav pût, padesát, nebo dvû
stû. Stále je ãemu se uãit a jak se zdoko-
nalovat, chcete-li b˘t nejlep‰í. A to je dou-
fám pfiesnû to, co opravdu chcete. Moudr˘
majitel, vlastnící v˘stavnû nadûjného psí-
ka, by se mûl fiídit úvahou: „Udûlám-li své-
mu psovi pfiípravu na v˘stavu i pfiedvádû-
ní v kruhu pfiíjemn˘m, mohu od nûj
oãekávat dobr˘ v˘kon." Stejnû dÛleÏité je,
aby práce s pfiedv˘stavní pfiípravou
a vystavováním byla pfiíjemná také pro
majitele psa. To znamená, Ïe ãlovûk a pes
by mûli vytvofiit ucelenou, harmonickou
dvojici, krátce fieãeno, mûli by b˘t dobr˘m
t˘mem. Úspûch svého psa máte totiÏ ve
vlastních rukou. 

ing. Libu‰e Brychtová
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B˘valá královna krásy je skvûlou
profesionální handlerkou     
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V na‰em seriálu 
se budeme uãit 
od nejlep‰ích

Také lovecká
plemena 
si zaslouÏí
dokonalé
vystavování
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