
okud k tomu poãtu pfiiãtete
je‰tû spoustu národních
v˘stav, na kter˘ch kynolo-

gické organizace udûlují ãekatel-
ství jejich národních ‰ampionátÛ,
pak v˘stavy klubové ãi speciální
a prestiÏní soutûÏe ‰ampionÛ,
máte tolik pfiíleÏitostí k soutûÏení,
Ïe je prakticky nelze obsáhnout. Za
posledních patnáct let jsme se
s manÏelem díky na‰im v˘jimeãnû
úspû‰n˘m psÛm zúãastnili témûfi
ãtyfi set v˘stav. Na‰li jsme si
v cestování koníãka a ve vystavová-
ní zábavu, která nás pfiiláká zhruba
na ãtyfiicet v˘stav roãnû. Sbírka
titulÛ na‰ich psÛ obsahuje snad
v‰e, co si lze pfiát, od vítûzství
v Best in Show na zahraniãních
i ãesk˘ch mezinárodních v˘stavách
pfies svûtové a evropské vítûze aÏ
k ‰ampionÛm ‰ampionÛ. DoplÀuje
ji témûfi stovka diplomÛ rÛzn˘ch
‰ampionátÛ. Osobní zku‰enosti
z cestování, z poznávání zvyklostí
v rÛzn˘ch zemích i z jednotliv˘ch
v˘stav se vám budu snaÏit pfiedá-
vat struãnou formou na stránkách
Svûta psÛ. Nevyluãuji, Ïe se k nû-
kter˘m prestiÏním akcím tfieba vrá-
tíme nebo jim vûnujeme samostat-
n˘ díl. Pokud si budete chtít
pfieãíst obsáhlé reportáÏe o pro-
stfiedí a prÛbûhu v˘stav nebo na‰e
záÏitky, najdete je podrobnû na
stránkách www.nahaci.cz v sekci
V˘stavy, která díky chronologické-
mu fiazení slouÏí tak trochu i jako
ná‰ v˘stavní deník. Sama se sem
pomûrnû ãasto vracím, abych si
osvûÏila pamûÈ, protoÏe nám po
letech nûkteré akce a zejména
v˘stavní haly spl˘vají. Snad vám
moje postfiehy budou k uÏitku.
Pfieji vám, aby se vám dobfie vybí-
ralo, bezpeãnû cestovalo, aby vám
pfiálo ‰tûstí a aby va‰i psí kamará-
di dosáhli mnoha krásn˘ch
v˘stavních úspûchÛ. UÏijte si
s nimi hodnû radosti a objevujte
dne‰ní svût, kter˘ má stále ménû
omezujících hranic.
NemÛÏeme zaãít jinde neÏ doma.
Vystavování psÛ má u nás dlouho-
letou tradici a je oblíbenou ãinnos-
tí, coÏ dokazují vysoké poãty psÛ
na mezinárodních i národních

v˘stavách. Pro fiadu zemí jsou na‰e
bûÏné tfii aÏ ãtyfii tisíce úãastníkÛ
jen nesplniteln˘m snem. âesk˘ ter-
mínov˘ kalendáfi obsahuje osm
mezinárodních v˘stav s léty osvûd-
ãen˘mi místy konání – dvakrát
Brno (posuzování kompletnû
v halách), dvakrát âeské
Budûjovice (vût‰inou v halách),
dvakrát Praha (kompletnû
v halách), jedenkrát Litomûfiice
(z poloviny v halách) a jedenkrát
Mladá Boleslav (ze 3/5 na venkov-
ní travnaté plo‰e). Vybrat si mÛÏe-
te také ze ãtyfi národních v˘stav
a to v Olomouci, Ostravû, Mladé
Boleslavi a Brnû. Seznam doplÀují
v˘stavy klubové, speciální, oblast-
ní a krajské pofiádané chovatelsk˘-
mi kluby a kynologick˘mi spolky.
Symbolick˘m zakonãením sezony
b˘vá vyhlá‰ení soutûÏe ·ampion
‰ampionÛ âR, která vznikla na
základû popudu FCI, ale její pravi-
dla ani systém nejsou je‰tû ani po
deseti letech pofiádání ustáleny. 
Rok od roku  se lep‰í dostupnost
informací o nejvy‰‰ích ãesk˘ch
v˘stavách, vût‰ina pofiadatelÛ pro-
vozuje speciální webové stránky
vãetnû základních jazykov˘ch
mutací a nabízí na nich propozice,
seznamy delegovan˘ch rozhodãích
a pfiihlá‰ky ke staÏení. Termíny uzá-
vûrek nejsou v âR jednotnû sta-
noveny a li‰í se v fiádech t˘dnÛ
poãítáno ode dne konání v˘stavy.
Data obvykl˘ch dvou uzávûrek
mívají mezi sebou odstup i jen
pouhé dva t˘dny a definitivní uzá-
vûrky nûkter˘ch v˘stav b˘vají uÏ
dva mûsíce pfied v˘stavou. Proto je
nezbytné peãlivû sledovat znûní
propozic i data. On-line pfiihla‰ová-
ní psÛ ãi jak˘koliv nadstandardní
evidenãní servis pro vystavovatele
u nás zatím je‰tû není zaveden.
Plánky v˘stavi‰È jsou buì dostup-
né na Internetu, nebo je vystavova-
telé dostávají souãasnû s propozi-
cemi. Vût‰ina v˘stav zvefiejÀuje
detailní rozpisy kruhÛ i obsazení
tfiíd zhruba 14 dní pfied v˘stavou,
coÏ je pro zmûnu vymoÏenost, kte-
rou neposkytuje mnoho vyhlá‰e-
n˘ch zahraniãních v˘stav. Sbor
rozhodãích b˘vá obsazen pfieváÏnû

ãesk˘mi posuzovateli, poãty zají-
mav˘ch zahraniãních posuzovate-
lÛ rostou. Profesionální handling
u nás zatím nemá tradici, vût‰ina
vystavovatelÛ i chovatelÛ si pfied-
vádí psy sama. 
Vybavení v˘stavních kruhÛ kober-
ci, stoly a v˘sledkov˘mi tabulemi
je standardem, na kter˘ se dobfie
zvyká a za hranicemi ho pak ledas-
kde postrádáme. TotéÏ platí pro
ocenûní stuÏkami, sponzorské dár-
ky pro úãastníky a poháry ãi ceny
pro drÏitele titulÛ. Ocenûní psÛ je
doloÏeno písemn˘m posudkem
a tituly graficky sjednocen˘mi kar-
tiãkami, které v zahraniãí vzbuzují
zaslouÏen˘ obdiv. Finálové soutûÏe

b˘vají aÏ na v˘jimky moderovány
v ãe‰tinû, obsahují vût‰inou jen
základní typy soutûÏí (junior han-
ding, páry, chovatelské skupiny,
veteráni, juniofii a skupiny FCI), ale
ceny pro vítûze patfií mezi velmi
pûkné. V˘stavy v âR náleÏí v Ev-
ropû k nadprÛmûru stran pofiada-
telství, a s maliãko vût‰í snahou by
se mohly stát ‰piãkov˘mi, prestiÏ-
ními a celoevropsky vyhledávan˘-
mi. Poloha na‰í republiky nám
k tomu dává ohromnou ‰anci.

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz

Oficiální webové stránky, kde
najdete kalendáfi v‰ech v˘stav
pofiádan˘ch v âR: www.cmku.cz
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Seriál: Rádce pro vystavovatele

Kam na výstavy?
Otázku z názvu nového seriálu sl˘chám pomûrnû ãasto
a v souãasné dobû je na ni velmi snadné odpovûdût.
Jeìte kamkoliv! Staãí jen sebrat odvahu, zváÏit finanãní
moÏnosti a rozhlédnout se, co vám svûtová kynologie
nabízí. FCI (Mezinárodní kynologická organizace)
pofiádá pod sv˘m patronátem kaÏdoroãnû uÏ témûfi 
500 mezinárodních v˘stav ze zadáváním ãekatelství
mezinárodního ‰ampionátu CACIB v 82 rÛzn˘ch zemích.

P Pro autorku je
vystavování
koníãkem,
roãnû zavítá
zhruba na
ãtyfiicet v˘stav

V˘stavi‰tû v Mladé Boleslavi
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