
ãkoliv se vám mÛÏe zdát, Ïe vás se
postoj psa na stole net˘ká, neboÈ
máte plemeno, které se na nûj pfii

posuzování nedává, nedejte se zm˘lit. Vy-
stavení na stole se t˘ká dobfie poloviny
uznan˘ch plemen FCI a v dobû pfiedv˘-
stavní úpravy na nûm stojí i plemena, kte-
rá to ve v˘stavním kruhu potfiebovat
nebudou. Profesionální handlefii si uleh-
ãují práci, proãeÏ na upravovacích sto-
lech uvidíte nejen vût‰inu plemen malé
aÏ stfiední velikosti, ale napfiíklad i novo-
fundlandské psy, bernské sala‰nické psy,
kolie a dal‰í pastevecká plemena, mala-
muty, hasky, afgánské a dal‰í chrty, v‰ech-
ny setry, ‰panûly, vût‰inu teriérÛ vãetnû
vysokonoh˘ch atd. Je logické, Ïe na pfied-
v˘stavní pfiípravû srsti psa je snaz‰í pra-
covat ve v˘‰i stolku neÏ se oh˘bat na zem.
Aãkoliv FCI zapovídá témûfi jakékoliv
úpravy srsti, ãesání a fénování se pouÏívá
a pouÏívat bude. Stále více vystavovatelÛ
zafiazuje do své v˘bavy speciální stolky,
které jim u‰etfií námahu i ãas. Jakousi
obdobou plochy stolu jsou stupnû vítûzÛ.
Na nich by mûl umût stát kaÏd˘ pes bez
ohledu na plemeno a jeho velikost, pro-
toÏe v˘stavy jsou akce nevyzpytatelné
a vyhrát mÛÏe i ten, kdo to vÛbec neãeká.
Na tfietí, vût‰inou jen mírnû zv˘‰en˘ stu-
pínek, se dá navést vût‰ina psÛ. S druh˘m
také neb˘vá tolik problémÛ, pokud není

v˘raznû vy‰‰í, ale první místo ve vût‰í v˘‰-
ce dovede rozhodit i jinak klidného psa.
Vysadit na první místo nûkteré z obfiích ãi
molossoidních plemen a je‰tû ho vystavit
tak, aby se dalo dobfie vyfotografovat, je
nûkdy ofií‰ek k nerozlousknutí. Pfii tro‰e
tréninku se dá ale v‰e zvládnout s jak˘m-
koliv psem. Tak s chutí do toho!

V‰eobecné doporuãení 
·tûnû zaãnete zvykat na stÛl v domácím
prostfiedí, kde mÛÏete zpoãátku vylouãit
i takové ru‰ivé jevy, jako je pfiecházení
jin˘ch ãlenÛ rodiny kolem stolu apod.
Naopak, jakmile ‰tûnû pochopí, co od nûj
chcete, pfiizvûte vÏdy nûkoho z rodiny
jako „rozhodãího". Pozdûji, kdyÏ bude mít

‰tûnû na stole jistotu, bez problémÛ sne-
se jakoukoliv úpravu konãetin i hlavy
a bude zÛstávat v klidu v urãené poloze,
mÛÏete s ním pfiejít na zem. Nejprve opût
doma, kde ‰tûnû nic neru‰í. Cviãnû mÛÏe-
te pfiidat i návyk na v˘stavní vodítko. Te-
prve po solidním zvládnutí postoje doma
se vydejte do terénu. Zprvu opût do klid-
nûj‰ího, pozdûji do ru‰nûj‰ího s násled-
n˘m ztûÏováním situace rÛzn˘mi podnû-
ty. AÏ budete mít dojem, Ïe vá‰ pes vydrÏí
stát v klidu na námûstí v dobû odpolední
‰piãky, smûle vyjeìte na mezinárodní
v˘stavy. DÛleÏité je, abyste vÏdy postupo-
vali od jednodu‰‰ího ke sloÏitûj‰ímu. Na
stÛl by se mûlo je‰tû u chovatele dostat
prakticky kaÏdé ‰tûnû, jakmile zjistí,
k ãemu má vÛbec noÏiãky. Chovateli se ve
v˘‰ce lépe prohlíÏí, mÛÏe s ním snadno
manipulovat, peãovat o nûj a pomalu ho
uãit kratiãk˘ postoj. Zpoãátku jde samo-
zfiejmû jen o pár vtefiin stání, napfiíklad
pfii ukusování odmûny nebo hlazení,
pozdûji se ãas po chviliãkách prodluÏuje.
Podstatné je, aby se ‰tûnû nebálo, nekáce-
lo se nebo s rozbûhem neskákalo ze stolu
dolÛ, mûlo by dostávat odmûny a spous-
tu pochvaly. Mimochodem není od vûci
dát kolem stolu na zem alespoÀ deku pro
pfiípad neãekaného pádu ‰tûnûte, i kdyÏ
pfiedpokládám, Ïe na stole nezÛstane
samo a chovatel se mu v tu dobu bude
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PŘEDVÁDÍME na výstavách 10.

A
V˘stavní postoj psa budete potfiebovat minimálnû polovinu ãasu stráveného ve v˘stavním
kruhu. Uplatníte jej pfii pfiedvedení na zemi, na stole, a jak doufám také na stupních vítûzÛ. 

·kola vystavování 
– akita i rotvajler
v perfektních
postojích!

Ideálnû
vystaven˘ ‰pic,
postoj jistí
vodítko, drÏení
hlavy a u‰í
pamlsek

Bezvadnû
stojící ‰iba má 
odmûnu pfiíli‰

vysoko
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plnû vûnovat. Na stole lze uãit v˘stavní
postoj ‰tûÀata v‰ech plemen. Pro vût‰inu
z nich jsou to základy vystavování na cel˘
Ïivot. Nov˘ majitel by pak mûl v nácviku
pokraãovat, ale samozfiejmû uÏ s ohledem
na specifické v˘stavní poÏadavky daného
plemene. Vût‰ina plemen se do správné-
ho v˘stavního postoje více ãi ménû upra-
vuje, fiada z nich v‰ak musí stát volnû
a prakticky bez pomoci. Ke kaÏdému zpÛ-
sobu pfiedvádûní vede stejná cesta: uãení,
opakování, zdokonalování a pochvala za
správné provedení prvku.

Pravidla postoje
Chcete-li, aby vá‰ pes dobfie vypadal, mûli
byste znát základní pravidla v˘stavního
postoje. Pfii pohledu zepfiedu i zezadu by

mûly b˘t pfiední i zadní konãetiny psa
v zákrytu. Linie ãtyfi tlapek tvofií pfii
pohledu shora obdélník. Pokud psovi
budete upravovat postoj konãetin, tûla
a hlavy, postupuje se obvykle v následují-
cím pofiadí. 
1) Pfiední konãetiny – obû by mûly rov-
nobûÏné, postavené kolmo k podkladu.
MÛÏete je srovnat buì najednou pozved-
nutím psa zepfiedu pod hrudníkem, coÏ
platí zejména v situaci, kdy pes stojí
vyslovenû ‰patnû, nebo mÛÏete nohy
poopravit jednu po druhé jejich mírn˘m
posunutím do Ïádoucího postavení
rukou. Nevhodné je posunutí konãetin
pfiíli‰ vpfied pfied tûlo nebo pfiíli‰ pod tûlo.
Ani jedna moÏnost nedovoluje postavit
ideálnû zbytek tûla. Jen u nûkolika ple-
men, u nûkter˘ch chrtÛ a u nûkter˘ch
teriérÛ, se pfiední konãetiny posouvají
o nûco vpfied a pes se pak s ohledem na
úhlení konãetin vystavuje z boãního
pohledu do tvaru písmene A. 
2) Zadní konãetiny – mohou stát vícero
zpÛsoby. Vyberte si ten, kter˘ odpovídá
va‰emu plemeni podle znûní standardu

i v‰eobecnû vÏit˘ch zvyklostí vystavování
plemen v kruhu a kter˘ koresponduje
s exteriérem va‰eho psa. 
a) RovnobûÏn˘ postoj - obû konãetiny
jsou z pohledu rozhodãího v zákrytu,
sv˘m postavením v patfiiãné vzdálenosti
pod nebo za tûlem podtrhují tvar zádi
a úhlení konãetin.
b) V̆ stavní postoj - z pohledu rozhodãí-
ho je bliÏ‰í noha posunuta asi o dvû aÏ tfii
tlapky vzad v závislosti na úhlení konãe-
tin psa a formátu tûla. 
c) Zpûtstojn˘ postoj - obû zadní konãeti-
ny jsou posunuty o nûco více pod tûlo,
uÏívá se u nûkolika specifick˘ch plemen.
d) ProdlouÏen˘ postoj - jedna nebo obû
nohy posunuty v˘raznûji vzad za tûlo,
napfiíklad americk˘ kokr‰panûl, nûkdy
nûmeck˘ ovãák.
3) Hlava a úhel drÏení krku – krk je
drÏen ladnû pov˘‰, hlava v nepatrném
nadhledu smûfiuje vpfied. âastou chybou
je ukazování odmûny psovi pfiíli‰ blízko
u ãenichu nebo pfiíli‰ vysoko nad hlavou.
Pes pak nadmûrnû zaklání hlavu ve snaze
dohlédnout na pamlsek a linie hlavy ani
krku neodpovídá linii tûla, coÏ ru‰í celko-
v˘ dojem. Nepfiirozen˘ záklon hlavy mÛÏe
b˘t zpÛsoben i nepfiimûfien˘m pfii‰krce-
ním psa vodítkem.
4) Ocas – zde záleÏí na znûní standardu
plemene. U plemen s dlouh˘m ocasem
mají vystavovatelé nûkdy na v˘bûr více
moÏností. Obãas je tfieba nauãit psa
v‰echny povolené zpÛsoby a pfiizpÛsobit
se poÏadavkÛm rozhodãího i státu, kde
právû vystavujete.
a) v pfiirozeném úhlu svû‰en smûrem
dolÛ. Jde o nejãastûj‰í zpÛsob pouÏívan˘
v Anglii a seversk˘ch státech Evropy.
Ocas nemá b˘t staÏen mezi nohy nebo
strachy kfieãovitû vtaÏen pod bfiicho.
b) u nûkter˘ch plemen mÛÏe b˘t drÏen
ladnû stranou dolÛ pfies stehno konãeti-

ny, která je blíÏe rozhodãímu. Uãí a prak-
tikuje se u psÛ, kde je tfieba opticky mír-
nû schovat strmûj‰í úhlení.
c) drÏen v prodlouÏení linie hfibetu,
napfiíklad u setrÛ, retrívrÛ, nûkter˘ch
ohafiÛ, ‰panûlÛ atd.
d) drÏen nahoru mírnû nad hfibet, pokud
to standard plemene umoÏÀuje. PouÏívá
se u psÛ, které je tfieba opticky zkrátit,
u psÛ, ktefií nechtûjí stát bez dopomoci,
a tam, kde chcete mít v˘sledek vzhledu
psa stoprocentnû zaruãen˘.
e) lehce pfiidrÏován pfiirozenû vztyãen˘,
napfiíklad u nûkter˘ch teriérÛ.
f) stoãen˘ pfies hfibet, kter˘ má fiada tibet-
sk˘ch plemen, severská a ‰picovitá ple-
mena, ãau ãau a dal‰í.

Praxe
Abyste mohli správnû upravit zadní kon-
ãetiny, musíte mít nejprve bezchybnû
postavené pfiední, které slouÏí jako stabil-
ní základna. A chtít nejdfiíve vylep‰ovat
drÏení hlavy a ocásku, jestliÏe má pes
nohy jako les po vichfiici, snad nikoho ani
nenapadne. Je nasnadû, Ïe ‰tûnû mini-
málnû do ‰esti mûsícÛ vûku nebudete trá-
pit dokonal˘m postojem po del‰í dobu.
Pfiednû jde pouze o osvojení pozdûji
potfiebn˘ch návykÛ a pak je tfieba vzít
v potaz fakt, Ïe se mlad˘ jedinec vyvíjí
minimálnû do 15 aÏ 24 mûsícÛ, ãímÏ se
jeho dispozice pro druh postoje a hlavnû
pro styl klusu pfii pohybu mûní. K tomu,
abyste umûli dobfie stavût svého psa, bys-
te mûli mít jeho individuální tûlesn˘
rámec dokonale v pamûti. V̆ born˘m po-
mocníkem pro nácvik je napfiíklad velké
zrcadlo, v nûmÏ mÛÏete ihned sledovat
v˘sledky svého snaÏení. Skvûlé je vyuÏít
také videokameru ãi alespoÀ fotoaparát.
Oba pfiístroje vám umoÏní uvidût a hned
zhodnotit, co se vám je‰tû nedafií, a v kli-
du studovat, co je tfieba je‰tû zlep‰it. 

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz

I vipet musí umût stát na stole
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Konãetiny v pravidelném
obdélníku, ocas v linii hfibetu,
odmûna koriguje drÏení hlavy

V˘teãnû stojící mops, jen
pfiední konãetiny nejsou
pfiesnû kolmo k podkladu
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