
ávno pfied prvním vstupem do
v˘stavního kruhu by mûl kaÏd˘
vystavovatel dobfie znát standard

pfiedvádûného plemene a platné v˘stavní
fiády. Jedinû tak mÛÏe vûdomû pracovat
s pfiednostmi ãi nedostatky svého psa,
vyuÏívat v‰ech sv˘ch práv i dodrÏovat
pfiedepsané povinnosti. MoÏná vám pfii-
jde nudné probírat se ve striktnû znûjí-
cích ustanoveních, ale praxe na v˘stavû
vám ukáÏe, Ïe to nebyla zbyteãná práce.

Proã znát standard?
Standard je pomûrnû detailní popis, kter˘
vyjadfiuje specifick˘ vzhled a vlastnosti
plemene. Obvykle je v nûm uvedena
struãná charakteristika vyuÏitelnosti psa,
celkov˘ vzhled i jednotlivé tûlesné partie,
temperament, velikost, barva, osrstûní
a konkrétní vyluãující vady, vyskytující se
v rámci daného plemene. Jde o popis
ideálního vzhledu a vlastností, se kter˘m
rozhodãí porovnávají jedince pfiedvádûné
v kruhu a kter˘ slouÏí chovatelÛm jako cíl
jejich chovatelského snaÏení. Vítûzn˘ pes
ve v˘stavním kruhu by mûl b˘t jedincem
blíÏícím se co nejvíce subjektivní pfiedsta-
vû rozhodãího o ideálním pfiedstaviteli
plemene. Standard je vypracován a pfií-
padnû pozmûÀován na základû návrhÛ
zku‰en˘ch chovatelÛ, jeho v˘sledné znûní
garantuje tzv. zemû pÛvodu. V souãasné

dobû FCI eviduje 355 standardÛ rÛzn˘ch
plemen z celého svûta. Vystavovatel by
mûl b˘t schopen objektivnû zhodnotit
vlastnosti a exteriérové kvality psa, které-
ho bude pfiedvádût. Pro to, aby toho byl
schopen, by mûl sledovat trendy v˘voje
plemene, souãasnou úroveÀ ostatních
jedincÛ na v˘stavách ãi chovn˘ch pfie-
hlídkách. Internet dnes nabízí ohromné
moÏnosti. Z tepla ob˘vacího pokoje je
moÏné zúãastnit se v˘stav v Americe,
Anglii i Evropû, prohlíÏet si stránky cho-
vatelsk˘ch stanic a listovat v databázích
s tisíci jedincÛ. Pravda ov‰em je, Ïe absol-
vování v˘stav a konzultace s nejlep‰ími
chovateli jsou nejcennûj‰ími zku‰enost-
mi. Vzhled psÛ je nutné dostat do oka
i do rukou. Teprve del‰ím pozorováním
a uãením se je moÏné zaãít rozli‰ovat

detaily a specifické rozdíly vzhledu jedno-
tliv˘ch psÛ. U vlastního psa je dobré
zamûfiit se na dvû oblasti. Na pfiednosti,
které by mûly ve v˘stavním kruhu vynik-
nout a b˘t pfiirozenû zdÛraznûny, a na
nedostatky, s nimiÏ musí vystavovatel
umût pracovat tak, aby jejich projev co
nejvíce zmírnil. Pes má napfiíklad nádher-
nou hlavu, ale ne zcela ideální hfibetní
linii. Úkolem vystavovatele bude stavût
psa tak, aby partie hlavy vÏdy vynikla,
a zároveÀ tak, aby dokonal˘ postoj tûla
pomohl vyrovnat nedostatek ve hfibetû.
Má-li pes svûtlej‰í oko, mûl by mít vysta-
vovatel tento fakt na pamûti a stínit hla-
vu psa tak, aby se oãi pokud moÏno nedo-
staly do pfiímého slunce ãi svûtla, kdy se
zornice stáhne a svûtlá barva vynikne.
Mnoha vûcem se dá ve v˘stavním kruhu
pomoci, pokud o nich víte a umíte s nimi
vhodnû zacházet.

K ãemu jsou v˘stavní fiády?
Dal‰í normou, kterou by mûl vystavovatel
znát, je bezesporu v˘stavní fiád. Ani tenis
ãi hokej nelze hrát bez znalosti stanove-
n˘ch pravidel a totéÏ platí pro úãast na
v˘stavách psÛ. Nejvy‰‰ím normativem je
Mezinárodní v˘stavní fiád FCI, kter˘ naj-
dete na stránkách www.fci.be nebo v ãe‰-
tinû na www.cmku.cz, a pak V̆ stavní fiád
âMKU, upravující v˘stavní rutinu v rám-
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ci âeské republiky. Mnoho lidí je pfiekva-
pen˘ch, kolik odpovûdí na své otázky
najde ve v˘stavním fiádu. Jaké existují
druhy v˘stav? Do jaké v˘stavní tfiídy a kdy
se pes mÛÏe hlásit? Jaká ocenûní a jaké
tituly je moÏné získat? Co v‰echno dosta-
nete v kruhu do ruky? Jaké druhy soutûÏí
se v rámci v˘stav pofiádají? Jak lze splnit
‰ampionát? Jak vypadá posuzování ve
v˘stavním kruhu a kdo jsou ti lidé uvnitfi?
Kdo se smí a kdo nesmí v˘stavy zúãast-
nit? Na co má vystavovatel na v˘stavû
nárok a co naopak musí dodrÏovat? Je‰tû
vás napadá nûco dal‰ího? Uvafite si kávu
nebo ãaj, udûlejte si pohodlí a zkuste se
zaãíst do v˘stavního fiádu se zvûdavostí,
co zajímavého a pouãného v nûm mÛÏe-
te najít. Já vím, ãervená knihovna, sci-fi
nebo dobrodruÏn˘ román to není, ale
detektivka obãas ano.

Propozice
Pfied pfiihla‰ováním psa na v˘stavu jsou
nezbytnou pomÛckou vystavovatele tak-
zvané propozice. Jde o struãnû shrnuté

základní informace o pfiipravované akci.
Mûly by vám pomoci se rozhodnout, zda
právû na ní psa pfiihlásit. Uvádí se zde
pfiedev‰ím datum a místo konání, druh
v˘stavy a zadávané tituly, termíny, dokdy
jsou pofiadatelem pfiijímány pfiihlá‰ky,
v˘‰e v˘stavních poplatkÛ, kontaktní adre-
sa pofiadatele, seznam na v˘stavu pozva-
n˘ch rozhodãích pro jednotlivá plemena,
struãn˘ program v˘stavy, ãas zaãátku
posuzování a formuláfi pfiihlá‰ky. Na
nûkter˘ch propozicích jsou vypsána i nej-
dÛleÏitûj‰í ustanovení v˘stavních fiádÛ
a druhy závûreãn˘ch soutûÏí. Vût‰inu pro-
pozic získáte prostfiednictvím Internetu
nebo si je mÛÏete u pofiadatelÛ vyÏádat
k zaslání po‰tou. 

V˘stavní katalog
Posledním dÛleÏit˘m vodítkem pro
úãast na v˘stavû jsou informace uvedené
v katalogu, kter˘ dostanete pfii ranní
pfiejímce psÛ. Je vhodné si je pfieãíst je‰-
tû pfied zaãátkem posuzování. Katalogy
obvykle obsahují:
● pfiivítání organizátorÛ a podûkování 

za to, Ïe vystavovatelé pfiijeli,
● seznam ãlenÛ v˘stavního v˘boru,
● plánek v˘stavi‰tû,
● rozpis v˘stavních kruhÛ 

a pofiadí posuzovan˘ch plemen, 
● podrobn˘ harmonogram prÛbûhu 

posuzování, doprovodn˘ch 
soutûÏí a akcí,

● stránku se jmény 
posuzujících rozhodãích,

● rozpis a popis finálov˘ch soutûÏí 
se jmény jejich posuzovatelÛ,

● seznam tfiíd, ve kter˘ch se na 
v˘stavû psi pfiedvádûjí,

● seznam ocenûní a v˘stavních titulÛ 
vãetnû jejich struãné charakteristiky,

● soupis cen, na které mají 
vystavovatelé nárok,

● podmínky pro splnûní ‰ampionátÛ 
zadávan˘ch v dané zemi,

● abecední seznam plemen 
a poãty pfiihlá‰en˘ch jedincÛ,

● statistiky poãtu psÛ a vystavovatelÛ,
● seznam soutûÏících 

v juniorhandlingu,
● seznam pfiihlá‰en˘ch párÛ 

a chovatelsk˘ch skupin,
● jmenn˘ seznam vystavovan˘ch 

psÛ sefiazen˘ podle katalogov˘ch ãísel,
● abecední seznam vystavovatelÛ,
● firemní a chovatelskou inzerci,
● pozvánky, pfiípadnû propozice 

na dal‰í v˘stavy.

Proã tohle v‰echno? 
S alespoÀ základním pfiehledem o v˘‰e
uveden˘ch informacích se budete na
v˘stavû cítit jistûji a nebudete zaskoãeni
dûním kolem vás. Nemusíte samozfiejmû
znát jednotlivá ustanovení, zcela postaãí
va‰e povûdomí o tom, kde co najít v pfií-
padû, Ïe to budete potfiebovat. Jako
záchrann˘ bod vám mÛÏe poslouÏit také
jin˘ zku‰en˘ vystavovatel nebo vedoucí
kruhu. Pokud nebudou schopni zodpovû-
dût vá‰ pfiípadn˘ dotaz, pak má kaÏdá
v˘stava v˘stavní kanceláfi, kde pracují
zku‰ení organizátofii. Ti vám zcela urãitû
dokáÏou dobfie poradit. Îádn˘ uãen˘
z nebe nespadl a kaÏdému trvá nûkolik
v˘stav, neÏ si potfiebnou rutinu osvojí.
Uji‰Èuji vás, Ïe tu a tam nûco opomene
i ten, i kdo je ve v˘stavních kruzích jako
doma. Jsme lidé omylní a neÏijeme jen
v˘stavami. I zku‰ení vystavovatelé zapo-
menou nastoupit do dal‰í soutûÏe v kru-
hu nebo dokonce do dal‰í finálové soutû-
Ïe v rámci Best in Show. Pfieji vám, aby se
vám na v˘stavách líbilo, dafiilo a abyste
v‰e zvládali s nadhledem a úsmûvem.

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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