
valitní obuv je pro vystavovatele
základem dobrého pocitu po cel˘
den. Není asi nic hor‰ího neÏ

zakonãit v˘stavu s bolav˘ma nohama
a veãer si o‰etfiovat puch˘fie. Obutí by
mûlo b˘t vybíráno s ohledem na pfiedvá-
dûné plemeno a na prostfiedí, ve kterém
budete vystavovat. Zcela jistû nejde vedle
afgánského chrta bûhat v lodiãkách
a podobnû se nehodí ‰majdat po trávníku
v Ïabkách vedle nûmeckého ovãáka, oha-
fie nebo dogy. Zaãnûme ale u v‰eobec-
n˘ch pravidel. Boty by mûly b˘t pohodl-
né, bezpeãné, pokud moÏno uzavfiené,
s neklouzavou podráÏkou, nemûly by se
pfii rychlém pohybu vyzouvat, dfiít, vrzat
a zapáchat po chemickém o‰etfiení.
Podpatek by mûl b˘t spí‰e nízk˘, s mûkãí
podráÏkou, absolutnû nevhodn˘ je oko-
van˘ ãi kovov˘. Pfiípustn˘ je klínek.
Pánové vyuÏijí pro vystavování v hale
polobotky nebo uÏ‰í mokasíny, zvolit
mohou i polosportovní obuv, pokud se
jim hodí k obleku a k plemeni. O jistotu
pohybu se postarají tkaniãky nebo such˘
zip. Pfii pfiedvádûní na venkovních plo-
chách je tfieba sáhnout po mûkãích
botách sportovnûj‰ího typu, v˘stava
v lesoparku snese i botasky ãi tenisky.  Pfii
správné volbû si pánové vystaãí se dvûma
páry spí‰e neutrálnû vyhlíÏející obuvi,

pokud nepouÏívají speciální barevné
obleãení. Ke smokingu na v˘stavách ‰am-
pionÛ samozfiejmû patfií mot˘lek
a nabl˘skané ãerné polobotky nebo je‰tû
lépe lakovky. 

Dámsk˘ v˘bûr
Obutí pro vystavovatelky b˘vá rozmani-
tûj‰í. Jiné boty je tfieba zvolit ke kalhotám,
jiné k sukni, jiné na pohyb po koberci, na
klouzavé dlaÏdiãky, do trávy, na asfalt,
‰tûrk ãi písek. Prvním krokem v˘bûru
dámsk˘ch bot je pfiizpÛsobení se plemeni
psa a jeho potfiebné ideální rychlosti
pohybu. V‰echna vût‰í plemena, lovecká,
sportovní, pracovní i velcí chrti, vyÏadují
dobfie padnoucí mûkké obutí s pruÏnou,
neklouzavou podráÏkou a s minimálním
podpatkem nebo radûji bez nûj. Pfii pfied-

vádûní psa nemáte ãas zab˘vat se tím, Ïe
se vám boty vyzouvají nebo klouÏou
z nohy. Pomalej‰í spoleãenská plemena,
malí teriéfii i tfieba ital‰tí chrtíci dovolují
elegantnûj‰í obutí, neboÈ vedle nich není
nutné bûÏet a vystaãíte si s rÛznû rychlou
chÛzí. Jsou ale i spoleãenská plemena,
která vás pûknû proÏenou. Namátkou
stfiední a velk˘ pudl, tibetsk˘ teriér, ‰ikov-
n˘ ‰icu, lhasa-apso nebo pohybovû zdat-
n˘ ãínsk˘ chocholat˘ pes. JestliÏe nevíte,
jak˘ podklad vás na v˘stavû ãeká, vezmû-
te si s sebou radûji dvojí obutí, do haly
a na ven, a volte univerzálnûj‰í druh.
Jedete-li na v˘stavu, kde jste kaÏd˘ rok
jako doma, mÛÏete kalkulovat se znám˘m
povrchem a maximálnû se pfiizpÛsobit
prostfiedí. Îeny volí v˘raznûj‰í barvy odû-
vu neÏ muÏi a také jim pfiizpÛsobují
obuv. Mívají pak sladûn˘ odstín kost˘mu
i bot, coÏ pfiiná‰í do v˘stavního kruhu
pfiíjemné oÏivení. 

Co nenosit?
Vyvarujte se bot s tenk˘m vysok˘m pod-
patkem nebo s neohebnou klouzavou
podráÏkou, pantoflíãkÛ s volnou patou,
nepohodln˘ch lodiãek s tvrd˘m, byÈ níz-
k˘m podpatkem, tûÏk˘ch bot z hrubé
kÛÏe, rÛzn˘ch pantoflí, vietnamek
a pánové sandálÛ, do kter˘ch si vezmou
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PŘEDVÁDÍME na výstavách 6.
Ledaskdo mÛÏe po pfieãtení následujících doporuãení namítnout, Ïe se na v˘stavách
hodnotí psi a ne lidé. To je pravda, ale proã se na v˘stavû necítit dobfie a nepov˘‰it
ji sv˘m pûkn˘m vzhledem i pfiíjemn˘m chováním na spoleãenskou událost?
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ponoÏky. K hrÛzn˘m jevÛm v kruhu pat-
fií odfiené pantofle, v nich bosé nohy
a ‰pína za nehty. Mezi oblíbené prohfie‰-
ky muÏÛ patfií svûtlé boty k tmavému
obleãení a botasky nebo ãistû sportovní
boty ke spoleãenskému obleku. I s velk˘m
plemenem lze bez problémÛ bûhat
v pohodln˘ch polobotkách. Pravdûpo-
dobnû ve v˘stavním kruhu zahlédnete
handlery, ktefií sázejí na specifickou ima-
ge. Jistá polská chovatelka je napfiíklad
vyhlá‰ená ãerven˘m sakem a ãern˘mi
leskl˘mi legínami, italsk˘ handler tenis-
kami v záfiivû neonov˘ch barvách k jaké-
mukoliv obleãení, jiní mají v˘raznû obar-
vené vlasy, dlouh˘ culík, kozí bradku
nebo jakkoliv jinak zapamatovateln˘
vzhled. Aãkoliv jde o zfiejm˘ signál pro
rozhodãí, není zaruãeno, Ïe ho kaÏd˘
bude akceptovat, a vystavovatel, kter˘
chce pÛsobit profesionálnû, si takové
v˘stfielky jednodu‰e nedovolí. Ménû je
i ve v˘stavním kruhu více.

Odûv
Podle hesla „·aty dûlají ãlovûka“ vám mÛÏe
vhodné obleãení pomoci na cestû k úspû-
chu. Z hlediska funkãnosti by mûlo b˘t
maximálnû pohodlné pro vás a co nejmé-
nû ru‰ivé pro psa. Standardní obleãení
u muÏÛ tvofií kalhoty, ko‰ile, kravata
a sako, nebo oblek, ko‰ile a kravata.
Nûkter˘m muÏÛm slu‰í mot˘lek a pouÏí-
vají ho jakou souãást svého vzhledu. Do
sportovnûj‰ího ladûní patfií kalhoty, ko‰ile
a svetr nebo vesta. U Ïen je standardem
kalhotov˘ kost˘m, kost˘m se sukní, kalho-
ty, halenka a sako nebo jednobarevné ‰aty
a sako. Do kost˘mu se hodí i top, body,
rolák nebo jednobarevné triãko. Celkov˘
dojem z odûvu by mûl b˘t seriózní, ele-
gantní a pfiitom nevtíravû nápadit˘.
Speciální kapitolu tvofií uniformy vystavo-
vatelÛ loveck˘ch plemen. U ãlenÛ mysli-
veck˘ch sdruÏení se s nimi setkáte pomûr-
nû ãasto, na mezinárodních akcích jsou
v‰ak stále ãastûji nahrazovány standard-

ním obleãením, neboÈ profesionální hand-
lefii a mnozí majitelé pfiedvádûjí v jeden
den i jiná neÏ jen lovecká plemena.

Nebojte se barev
Majitel, kter˘ chce pro v˘sledek udûlat
maximum, se barevnû obléká tak, aby pso-
vi pfii vystavování v postoji na zemi ãi na
stole udûlal vhodné pozadí. K tmavému
psu patfií svûtlé pozadí, ke svûtlému tmav-
‰í. SnaÏte se, aby pes va‰í barevnou kom-
binací získal na kráse a vynikl. Chce to
trochu estetického cítûní a v˘tvarného
vkusu majitele. Je zbyteãné bát se v˘raz-
nûj‰ích jednolit˘ch barev, pokud dûlají
vhodn˘ kontrast k povrchu, na kterém se
vystavuje ale v‰eobecnû nevhodné jsou
kfiiklavé rÛznobarevné vzory obleãení,
v nichÏ pes zmizí jako v Bermudském troj-
úhelníku. Ve v˘stavních halách b˘vá ãasto
‰ero a kaÏd˘ jasnûj‰í odûv pomÛÏe psa zvi-
ditelnit. Napfiíklad na ‰edé podlaze se
zelen˘m kobercem a v hale, kde sluníãko
dûlá ostr˘ pfiechod svûtla a stínu, zapadne
kaÏd˘, kdo pfiijde v tmavém ãi nev˘raz-
ném odûvu.  Pokud kombinujete dvû bar-
vy, pro kalhoty a pro vrchní díl, nezapo-
meÀte, Ïe za psem stojíte, kleãíte nebo mu
dûláte pozadí pfii posuzování na stole, coÏ
znamená tfii moÏné úhly pohledu.
Napfiíklad: k tmavému psovi zvolíte svûtlé
kalhoty, ale vezmete si tmavé sako. Pokud
za psem stojíte a bûÏíte s ním, je to v˘bor-
ná kombinace. KdyÏ si za nûj sednete do
dfiepu, psovi na tmavém pozadí zmizí hla-
va a linie hfibetu. Pfii pfiedvedení na stole
zanikne cel˘ pes kromû tlapek, za kter˘mi
vykukují svûtlé kalhoty. Jsou to malé zmû-
ny, ale vûfite, Ïe pfií‰tí úspûch se rodí
z maliãkostí dotaÏen˘ch k dokonalosti.
DÛleÏit˘m faktorem je spoleãenská úro-
veÀ akce, na které psa pfiedvádíte. Nûco
jiného je oblastní v˘stava pofiádaná venku

na kynologickém cviãi‰ti, na které nevadí
dÏínsy se sportovní typem saka a triãkem,
a nûco jiného prestiÏní soutûÏ ‰ampionÛ,
kde posuzuje pánská ãást poroty ve smo-
kingu a dámy ve veãerní róbû. Doporuãuji
vám nav‰tívit internetové stránky americ-
k˘ch profesionálních handlerÛ, ktefií jsou
ãítankovou ukázkou dokonale uprave-
n˘ch prÛvodcÛ v˘stavního psa.

âeho se vyvarovat?
Rozumn˘ vystavovatel si nevezme roze-
vlát˘ plá‰È nebo dlouhou ko‰ili vytaÏe-
nou pfies kalhoty, Ïeny vynechají pfiíli‰
‰irokou sukni, pleten˘ svetr s velk˘mi
oky, vlající ‰aty z lehkého materiálu nebo
naopak pevné úzké kalhoty ãi kraÈouã-
kou minisukni, ve kter˘ch se nelze
kloudnû ohnout. Zrádné jsou moderní
kalhoty s nízk˘m pasem v kombinaci
s krátk˘m triãkem, které pfii vystavení
psa na zemi mohou odhalit bederní par-
tii vystavovatelky a ukázat divákÛm Ïer-
tovné ãi kfiiklavû zbarvené spodní prádlo.
Pozorné musí b˘ti dámy i v krat‰ích suk-
ních pfii pfiedvádûní psa na vyv˘‰eném
pódiu nebo ve chvíli, kdy si ke psu místo
zakleknutí jen pfiidfiepnou a zapomenou
dát nohy jednu tûsnû vedle druhé. Vidût
pak b˘vá i nechtûné. Také ohnutí se ke
psu v triãku s velk˘m v˘stfiihem se mÛÏe
v nestfieÏen˘ okamÏik snadno stát zdro-
jem zábavy pro ‰iroké publikum. 

Kam s tím?
Kapsy na kalhotách nebo saku jsou vûcí
pro vystavovatele nezbytnou. Dává se do
nich odmûna pro psa, hfieben nebo kartáã
a hadr na otfiení tlamy. Pokud odûv kapsy
postrádá, hledejte jiné fie‰ení. PouÏít se
dá ‰ir‰í gumiãka pfies rukáv pro upevnûní

hfiebenu, do men‰ího pouzdra za pasem
se schová odmûna, vyuÏitelná je i kapsiã-
ka na v˘stavní ãíslo, kam se vejde pár pi‰-
kotÛ. Obleãení a obutí do kruhu vystavo-
vatelé ãasto vozí zvlá‰È a na v˘stavû se
pfievlékají. Odûv by mûl b˘t ãist˘, obutí
vyle‰tûné. AÈ vám to ve v˘stavním kruhu
jde a slu‰í! Libu‰e Brychtová

www.nahaci.cz
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druhému neladí obuv
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