
áda odpovídám Ïe témûfi nic, pro-
toÏe to, co by pes mûl ve v˘stav-
ním kruhu pfiedvést, uÏ dávno

ovládá. Jde jen o to, aby onen kousek své-
ho umûní pfiedvedl ve chvíli, kterou mu
my urãíme. VÏdyÈ se zamyslete. Na nohy
se ‰tûnû staví ve tfiech t˘dnech vûku,
a jakmile se poprvé dokáÏe s jistotou
postavit u ãehokoliv, co ho zaujme, máte
doma pfií‰tího v˘stavního ‰ampiona.
První krÛãky jsou sice váhavé, ale po-
stupnû se mûní v cílen˘ krok. Zane-
dlouho ‰tûnû nacviãí cel˘ rejstfiík rychlo-
stí a stylÛ pohybu od plíÏení pfies klus aÏ
po cval a trysk. NeÏ se nadûjete, umí 80
procent toho, co po nûm budete ve v˘-
stavním kruhu chtít. Zb˘vá nauãit ho
nechat se osahávat a hladit od cizích lidí,
komunikovat s nimi, snést kontrolu
chrupu, chodit v pfiíslu‰ném tempu
a stylu na vodítku a zvládat rozmanité
situace. Samotné pfiedvedení na v˘stavû
je pak souhrnem jen nûkolika prvkÛ. 

Co je pfiedvedení psa?
¤eknûme si zjednodu‰enû, co se ve v˘-
stavním kruhu obvykle dûje. Specifické
situace rozebereme pozdûji. Majitel se
psem vstoupí do kruhu a mûl by se zasta-
vit na místû, které mu urãí vedoucí kruhu
nebo které vypl˘vá z pofiadí ve tfiídû, dané
katalogov˘m ãíslem. Pes by mûl b˘t pre-

zentován ve v˘stavním postoji. Ve vût‰inû
pfiípadÛ následuje pfiedvedení celé na-
stoupené tfiídy psÛ v pohybu, coÏ zname-
ná pravideln˘ klus po obvodu kruhu pro-
ti smûru hodinov˘ch ruãiãek nebo
chcete-li na levou ruku. Následuje indivi-
duální posouzení jednotliv˘ch psÛ sloÏe-
né z v˘stavního postoje v blízkosti posu-

zovatele, kontroly chrupu, prohlídky
tûlesné stavby a celého exteriéru s dote-
kem od cizí osoby, u psÛ zahrnuje i kon-
trolu varlat. Pro velká a stfiední plemena
je poÏadován v˘stavní postoj na zemi,
malá plemena se vystavují na stole. Sa-
mostatnû je znovu posouzen i pohyb psa,
pfiiãemÏ se jedná o styl a rychlost typick˘
pro to které plemeno. Po vystavovateli je
pfiitom vyÏadován specifick˘ zpÛsob
pfiedvedení psa v prvcích zvan˘ch Up and
Down, coÏ znamená rovnû tam a po otoã-
ce zpût k rozhodãímu a samostatnû pfied-
veden˘ kruh nebo trojúhelník. Jistû vní-
máte, Ïe provedení vyjmenovan˘ch prvkÛ
záleÏí na práci, kterou odvede vystavova-
tel, neboÈ pro psa jde o pfiirozen˘ zpÛsob
pohybu veden˘ urãit˘m smûrem. Celé
pfiedvedení konãí tak, jak zaãalo, tj. ve
v˘stavním postoji psa. Slovy televizního
veãerníãku mÛÏeme zvolat: „A je to!“

Nûco navíc
Jak sami vidíte, je popis pfiedvedení psa
pomûrnû jednoduch˘. Pût základních
poÏadovan˘ch prvkÛ je bûÏnou souãástí
Ïivota psa. Pohybuje se i stojí mnohokrát
v prÛbûhu dne, hladit se nechává od
náv‰tûv i od lidí, se kter˘mi se st˘káte,
zuby ukazuje u veterináfie a jistû je prÛ-
bûÏnû kontrolujete i vy. Urãitû peãujete
o jeho srst ãi kÛÏi, dot˘káte se ho pfii kon-
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taktu ve standardních situacích a mani-
pulujete s ním podle potfieby. MÛÏeme
ale zmínit pár maliãkostí navíc, které lze
k úspû‰nému pfiedvedení pfiidat. Jednou
z nich je reakce na posuzovatele. Ten
mÛÏe chtít zkontrolovat reakci psa po-
mocí své ruky nebo nûjakého pfiedmûtu
(pískátko, klíãe, míãek). Je dobré uãit psa,
aby si pfii takové kontrole jednak nesedal
a jednak aby o posuzovatele projevil ak-
tivní zájem pohledem a nastraÏením u‰í.
K metodice nácviku se dostaneme. Za
dal‰í je vhodné, aby pes snesl manipulaci,
kterou vyÏaduje styl pfiedvedení daného
plemene. Nemám na mysli jen srovnání
konãetin do ideálního postoje, ale nûkde
pfiidrÏení hlavy, jinde ocasu, nûkde sun-
dávání vodítka v prÛbûhu postoje psa,
napfiíklad u nûkter˘ch ‰panûlÛ ãi retrívrÛ.
¤ada plemen má ponûkud v˘jimeãn˘ cha-
rakter vystavování, kter˘ vznikl ze snahy
zdÛraznit a nechat vyniknout exteriérové
kvality psa uvedené ve standardu pleme-
ne. Urãitû si na v˘stavách sami v‰imnete,
Ïe se zcela jinak prezentuje nûmeck˘
ovãák, jinak jezevãík, vipet, setr, bedling-
ton teriér nebo pekinéz. Nad tím v‰ím
pak stojí umûní vystavovatele, jenÏ by
mûl b˘t schopen vizuálnû minimalizovat
nedostatky psa a naopak zviditelnit jeho
pfiednosti. Vezmeme-li v˘klad s patfiiãnou
dávkou humoru, pak je vystavování psÛ
tak trochu hrou na babu mezi rozhodãím
a handlerem. Vidí‰, nebo nevidí‰? Najde‰,
nebo nenajde‰? Vyhrává ten, jehoÏ pes
vykazuje nejménû nedostatkÛ, nejvíce se
blíÏí pfiedstavû rozhodãího o ideálním
pfiedstaviteli plemene a zaujme svou
osobitostí i vnitfiní jiskrou. Takhle vzni-
kají ‰ampioni. 

Socializace je základ
PrapÛvodnû mi tohle slovo zvlá‰tnû znû-
jící slovo pfii‰lo jako z jiné planety. Ale to
jen do chvíle, neÏ jsem jako mladé dûvãe
pochopila, Ïe na nûm stojí a padá Ïivot
nejen kaÏdého psa, ale kaÏdého tvora,
kter˘ musí pfieÏít ve spoleãnosti ostat-
ních. Slovo socializace pfiekládají slovníky
jako zespoleãen‰tûní, ale snad je lep‰í
pouÏít obsáhlej‰í definici. Ta fiíká, Ïe jde
o celoÏivotní proces formování chování,
poznávacích procesÛ, akãního konání
a pfiijímání obecnû platn˘ch zvyklostí.
Pro psa to mimo jiné znamená osvojení
pravidel fungování Ïivota kolem nûj. Ve
v˘stavním kruhu se napfiíklad ne‰tûká,
svévolnû nevyskakuje, nenapadají se jiní
psi, odmûna se páneãkovi nerve z ruky
i s rukávem a mÛÏe na mû sahat i nûkdo
neznám˘ bez toho, abych ho okamÏitû
rafnul. Proces socializace psa zaãíná jiÏ
u chovatele. Etologové se na základû
mnoha v˘zkumÛ shodují v tom, Ïe Ïivot-
ní podmínky v dobû bfiezosti a odchovu
‰tûÀat mají velmi v˘razn˘ vliv na vlast-
nosti jedince v dospûlosti. Po narození
‰tûÀat je dÛleÏité pohodlí pro fenu i vrh
a ãastá pfiítomnost chovatele. Je to on,
kdo kontroluje zdraví a správn˘ v˘voj ‰tû-
Àat, kdo sleduje jejich projevy, odhaduje
povahové vlastnosti i vzhled. JiÏ v prv-
ních ãtyfiech t˘dnech by se mûla ‰tûÀata
nauãit, Ïe lidé patfií do jejich svûta stejnû
jako fena matka a jak zajímav˘ je okolní
svût. Dobfií chovatelé zaãínají dávat ‰tû-
Àata na pár minut na stÛl, jakmile jsou
schopná se dobfie postavit, mazlí se s ni-
mi, uãí je bûÏné prohlídce u‰í, oãí, tlamiã-
ky, konãetin i pfiíjemn˘m dotekÛm po
celém tûle. V‰e doprovází pochvalná into-
nace hlasu a hlazení. Od pátého t˘dne
vûku se péãe zamûfiuje na rozvíjení dosa-

vadních schopností, na seznamování
s okolním prostfiedím, s neznám˘mi prv-
ky, zvuky a tvary. Dostatek rÛzn˘ch typÛ
hraãek by mûl b˘t samozfiejmostí stejnû
jako uãení na odmûny a intonaci hlasu.
Úlohou chovatele je dát ‰tûÀatÛm do psy-
chické v˘bavy co nejpestfiej‰í spektrum
pozitivních záÏitkÛ a zku‰eností. Velk˘
dÛraz je tfieba klást na seznámení se sku-
pinami lidí, dûtí i zvífiat a provést ‰tûnû
rozmanit˘m prostfiedím. Prvních dvanáct
t˘dnÛ je pro cel˘ dal‰í Ïivot stûÏejních.
Ve‰kerá péãe a práce chovatele se pfii
správné spolupráci s nov˘m majitelem,

budoucím vystavovatelem, vrátí mnoho-
násobnû. Socializaãní období by se mûlo
nést v duchu radosti a her, neboÈ hra je
nejdÛleÏitûj‰í souãástí kontaktu ‰tûÀat
mezi sebou i vztahu mezi chovatelem
a ‰tûÀaty. Bez ohledu na to, kolik je ‰tûÀat
ve vrhu, mûlo by se kaÏdému z nich
dostat alespoÀ pár minut individuální
péãe chovatele dennû. Vyplatí se nespû-
chat, postupovat trpûlivû a s dÛvûrou
v dal‰í pozitivní v˘voj. Pfiistupujete-li
k nadûjnému ‰tûnûti jako k pfií‰tímu ‰am-
pionovi, velmi pravdûpodobnû z nûj sv˘m
zpÛsobem úspû‰n˘ jedinec i bude, pokud
mu to exteriérové kvality jen trochu do-
volí. Nûkdy se i z pomûrnû nev˘razného
‰tûÀátka vyklube díky péãi a trpûlivosti
neãekan˘ favorit. Zodpovûdnost za
pokraãování v socializaci pfiejímá po pfie-
vzetí ‰tûnûte nov˘ majitel a cítím potfiebu
zdÛraznit, Ïe i on má nezastupitelnou
roli. Ve vûku dvou ãi tfií mûsícÛ si bere
‰tûnû, které se s jeho pfiispûním musí je‰-
tû mnoho vûcí nauãit a rozhodnû není
hotov˘m ‰ampionem, kterému staãí jen
dorÛst do dospûlosti. Pokud budete prá-
vû vy tûmi ‰Èastn˘mi, komu padne do
rukou pro v˘stavy pfiirozenû nadané ‰tû-
nû, vaÏte si toho, vyuÏívejte pfiíznû osudu
a pomozte náhodû ze v‰ech sil. 

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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