
eÏ se vydáte na v˘stavu, je dobré
sestavit si seznam vûcí, které bys-
te s sebou mûli vzít. Bez nûkte-

r˘ch stejn˘ch potfieb se neobejde Ïádné
plemeno, jiné jsou velmi specifické
a vystavovatelé se musejí podrobnû
informovat, co a kdy je pro kterou rasu
tfieba. Nejprve si udûláme souhrn. K bûÏ-
nému vybavení patfií obyãejné vodítko,
na kterém psa venãíme a vodíme mimo
v˘stavy, v˘stavní vodítko, na kterém
budeme psa pfiedvádût, náhubek, pokud
je pro va‰eho svûfience v rámci pobytu
na v˘stavû nutn˘, kosmetická ta‰tiãka
nebo kuffiík s hfiebeny, kartáãi a dal‰ími
potfiebami, odmûny pro psa nebo hraã-
ky, utûrka na otfiení tlamy, papírové
ubrousky nebo kapesníãky, miska na
vodu a voda, pro odpoãinek psa deka,
pelí‰ek, pfiepravka nebo klec, pfiípadnû
uvazovací kolík, pro nûkterá plemena
upravovací stÛl. Mimo seznam, zato
v‰ak na úplnû prvním místû, stojí prÛkaz

pÛvodu psa, oãkovací prÛkaz nebo psí
europas a vstupní list na v˘stavu. Bez
tûchto dokladÛ se nikde neobejdete.

Vodítka a odmûny
VodítkÛm se budeme vûnovat podrobnû-
ji, ale pro zaãátek vûzte, Ïe v˘stavní vodít-
ko by nemûlo b˘t stejné jako vodítko, na
kterém psa chodíte venãit nebo cviãit. Na
v˘stavû budete chtít od psa jiné chování
a zmûna vodítka patfií k podnûtÛm, které
vám pomohou ve vzájemné domluvû.
Nadto jsou v˘stavní vodítka uzpÛsobena
specifick˘m nárokÛm rÛzn˘ch plemen
a to svou sílou, materiálem a zpracová-
ním jednotliv˘ch ãástí. Náhubek musí
mít s sebou majitelé pro v‰echny psy,
u kter˘ch si nejsou jistí jejich chováním
mimo v˘stavní kruh. Pravdou je, Ïe agre-
sivní jedinci na v˘stavy nepatfií, ale exis-
tují plemena, která mají pfiirozenû zv˘‰e-
nou ostrost a je lep‰í vést je na v˘stavû
pro jistotu v náhubku neÏ fie‰it napadení
nebo problém s agresivitou. Odmûny pro
psa v podobû ãehokoliv dobrého nebo
oblíbené hraãky byste nemûli opravdu
nikdy zapomenout. OdmûÀovat se ve
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PŘEDVÁDÍME na výstavách 3.
Vybavení vystavovatele rÛzn˘mi pomÛckami, které s sebou na v˘stavy vozí, není tak
zanedbatelné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tomu, kdo chce opravdu uspût,
nebude kousek obyãejného motouzu na pfiedvedení psa v kruhu urãitû staãit.

N

V˘stavní klec se hodí i pro
pfiepravu více psÛ

Úpravû psa se nemusí
vûnovat jen vystavovatel,
nûkdy se hodí pomocník

Typick˘
pohled na

v˘stavní
potfieby

profesionálÛ
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v˘stavním kruhu smí a já dodávám, Ïe
i má, pfiedev‰ím ‰tûÀata, psí dorostence
a zaãínající jedince. Nûjakou mÀamkou
za svÛj v˘kon zaruãenû nepohrne ani
zku‰en˘ ‰ampion. V rukou, pouzdrech
a kapsách majitelÛ uvidíte ledasco.
Pi‰koty, párky, ‰unku, kufiecí maso v nej-
rÛznûj‰ích úpravách, pa‰tiku, su‰ená ját-
ra nebo plíce, podomácku vyrábûné las-
kominy. V‰e má jedin˘ cíl. Zaruãenû
upoutat pozornost psa ve chvíli, kdy je
to ve v˘stavním kruhu tfieba, a soustav-
nû podporovat jeho Ïádoucí chování pfii
pfiedvádûní.

Kosmetika
Kosmetické vybavení a potfieby závisí na
pfiedvádûném plemeni a také na tom, do
jaké zemû na v˘stavu jedete, pfiestoÏe
v rámci FCI platí jednotná pravidla se
zákazem pouÏívání sprejÛ, lakÛ, pudrÛ
a podobn˘ch pfiípravkÛ k úpravû srsti.
V podstatû vám tedy zb˘vají hfiebeny, kar-
táãe a hadfiíky na vyle‰tûní srsti, nÛÏky na
zastfiiÏení posledních neposlu‰n˘ch
chloupkÛ a kousek tamponu nebo papí-
rov˘ kapesníãek na otfiení ospalkÛ z oãí.
Není úplnû od vûci vozit s sebou také fén,

zejména v de‰tivém poãasí a pokud musí-
te venãit venku. Usu‰ení vlhké srsti je
nezbytné, abyste dostali psa znovu do
v˘stavního vzhledu a nevedli do kruhu
jakési podivnû ucourané stvofiení. Mi-
mochodem v nûkter˘ch v˘stavních ha-
lách se neobejdete bez prodluÏovací ‰ÀÛ-
ry, abyste se dostali k elektrickému
proudu pro vysou‰eã. Balíãek vlhãen˘ch
ubrouskÛ vás zachrání ve chvíli, kdy si
pes neãekanû zneãistí srst tfieba po fiid‰í
stolici nebo kdyÏ se nepfiedvídatelnû
umaÏe. Ne‰tûstí nechodí po horách, ale
po v˘stavních psech, nejlépe po tûch
s velmi dlouhou a bílou srstí. Mnoho ma-
jitelÛ by vám mohlo vyprávût! Nezbytnou

pomÛckou majitelÛ plemen, která více
sliní, by mûla b˘t utûrka, ruãník nebo lát-
ka dobfie sající vlhkost. Není nic hor‰ího
neÏ vystavovan˘ jedinec s dlouhou slinou
u tlamy. Tu pak buì otfiepe a tím pádem
vymr‰tí kamsi mezi diváky, ãi je‰tû hÛfi
k posuzovateli, nebo ji vzornû otfie maji-
teli o kalhoty a sako. Ani jedna varianta
není správného vystavovatele hodná.
V‰imnûte si profesionálních handlerÛ, jak
ãasto své svûfience otírají a jak peãlivû
dbají na jejich dokonal˘ vzhled. 

Pití a krmení
Voda a miska na pití by vám nikdy nemû-
la chybût, pfiestoÏe existuje mnoho psÛ,
ktefií na v˘stavû vÛbec nepijí, a pokud se
dají pfiemluvit, pak jedinû k pozfiení vody
z domova. Buìte na to tedy pfiipravení.
V horkém poãasí si dá fiíct i ten nejvût‰í
tvrdohlavec. Krmení s sebou povezete na
akce, kde strávíte del‰í dobu. Opût záleÏí
na tom kterém psu, jak se vypofiádá se
zmûnou prostfiedí, se zátûÏí z více v˘stav
za sebou a s del‰ím cestováním. V‰e-
obecnû není vhodné dûlat radikální zmû-
ny v jídelníãku na onûch pár dní. Vy-
varujte se moÏn˘ch následkÛ v podobû
zaÏívacích potíÏí va‰eho psa. Granulo-
vaná strava a konzervovaná krmiva sne-
sou i dlouhou pfiepravu bez rizika zne-
hodnocení a vá‰ pes má zaji‰tûn komfort,
na jak˘ je zvykl˘.

Pohodlí a odpoãinek
V neposlední fiadû patfií do v˘bavy vûci,
které zajistí psovi na v˘stavû pohodlí
a odpoãinek. Velikostí by mûly odpovídat
individuálním potfiebám plemene. Malí
hladkosrstí psi se spokojí s plastovou
pfiepravkou, na dlouhosrsté jedince je
praktická klec na koleãkách, protoÏe se
v ní dají snadno pfieváÏet z auta pfiímo do
v˘stavní haly. Nadto je vrchní ãást klece
vyuÏitelná jako rovná plocha pro úpravu
srsti pfied vstupem do kruhu. Moderní
a velmi ‰ikovné jsou skládací plátûné
domeãky Pet Portable Home, ale ty nelze
s ohledem na nezpevnûn˘ vrchní díl vyu-
Ïít pro pfiedv˘stavní úpravu psa. Ani vel-
ké plemeno by nemûlo zÛstat na v˘stavû
bez místa, kde má klid. Nûkterému psu
staãí deka nebo velk˘ pelech, je-li na nû
zvykl˘. Brzy ale zjistíte, kolik psích obrÛ si
hoví buì v pronajat˘ch v˘stavních kot-
cích, coÏ je moÏné v nûkter˘ch zemích
v zahraniãí, spí ve velk˘ch pfiepravkách
nebo skládacích boxech.

Stoly a drobnosti
Pro celou fiadu plemen s sebou majitelé
vozí speciální upravovací stoly. T̆ ká se to
vût‰iny dlouhosrst˘ch plemen, která vy-

Ïadují peãlivé ãesání, také teriérÛ, kníra-
ãÛ, kokr‰panûlÛ, pudlÛ, ale i tfieba novo-
foundlansk˘ch psÛ, nûkter˘ch sevefianÛ
nebo tfieba afgánsk˘ch chrtÛ, jejichÏ srst
se pro dokonal˘ vzhled ãerstvû pfiefénuje.
V rukách profesionálÛ snad není pleme-
no, které by nebylo ãesáno na stole, moÏ-
ná vyjma krátkosrst˘ch molossÛ a pra-
covních plemen, jimÏ postaãí pfiele‰tûní
srsti vhodnou textilií. Uvazovací kolíky
pro velká plemena se hodí na venkovní
v˘stavy, kde je dostatek prostoru. Zohled-
nit je tfieba také klimatické podmínky,
v nichÏ se v˘stava koná. V létû musíte
zajistit dostatek stínu a psa trpûlivû chla-
dit, v zimû zamezit prÛvanu a moÏnému
prochlazení. Není úplnû jednoduché
dobfie peãovat o pohodlí v˘stavního je-
dince, ale vûfite, Ïe v‰echna práce se vám
vrátí v jeho dobré náladû, v˘borné kondi-
ci a radostném pfiedvedení. Cesta k úspû-
chu není bez námahy a my jsme teprve
na jejím zaãátku. 

ing. Libu‰e Brychtová
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Do pronajatého kotce je dobré dát psÛm
jejich podloÏku a udûlat jim soukromí

Pfiepravka musí odpovídat
velikosti plemene

Pofiadatelé v˘stav upozorÀují na
zákaz pouÏívání sprejÛ a pudrÛ
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