
 

MANUÁL PRO ZAČÍNAJÍCÍ VYSTAVOVATELE 

JAK PŘIHLÁSIT PSA NA VÝSTAVU A JAK VYSTAVOVAT 

 

1/ PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU  

Přehled všech výstav v České republice je uveden na portálu ČMKU – sekce akce -výstavy – selekce 
MV/NV/speciální/klubové/ostatní/všechny. 

Po kliknutí na link konkrétní výstavy se dostanete na webové stránky pořadatele, kde jsou konkrétní 
informace a dokumenty (propozice + přihláška), informace o rozhodčích, průběžné informace o 
obsazení kruhů a další. 

 
a) písemnou formou 
b) elektronicky 

a) V prvním případě  

si vytisknete přihlášku, vyplníte ji dle písemných pokynů pořadatelů, přiložíte potřebné dokumenty - 
doklad o zaplacení (složenka/doklad o el. platebním příkazu), kopii průkazu původu psa,  

případně kopii šampionátu pro přihlášení do třídy šampionů na mezinárodních výstavách  
nebo titul Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy, Národní vítěz pro přihlášení do třídy vítězů na 
klubových, národních, oblastních a krajských výstavách. 

 
 Vše pošlete (raději doporučeně) na adresu uvedenou v propozicích a zpravidla i na přihlášce.  

b) Ve druhém případě  

využijete přihlašovací systém ČMKU – kontakty – doggofice on-line přihlášky  nebo přímo přes 

link  https://www.dogoffice.cz/ 

 Pokud ještě nemáte založen uživatelský účet můžete si ho vytvořit kliknutím na "Nový 
uživatel".  

Zobrazí se vám formulář pro vyplnění registračních údajů.  

V části "Registrace nového uživatele" vyplňte Vaše přihlašovací údaje-jméno, email, heslo a další 
povinné údaje. Přihlašovací jméno a email musí být v systému jedinečné. Po vyplnění Vám přijde 
potvrzení o registraci i s autorizační adresou.  
 

Výhodou tohoto systému je to, že uchovává údaje o všech Vašich registrovaných psech a také Vaše 
údaje, takže samotné přihlášení na konkrétní výstavu v budoucnu opravdu trvá pouze několik málo 
minut – z rolovací nabídky vybíráte výstavu, následně vybíráte psa nebo psy a následně přikládáte 
elektronické přílohy (scan rodokmenu, doklad o zaplacení aj.)  

Informace o změně statusu Vaší přihlášky máte průběžně k dispozici jak v náhledu, tak 
prostřednictvím potvrzovacích mailů do Vaší schránky.  
 

https://www.dogoffice.cz/


 

Zpravidla 10 dní před výstavou Vám poštou/elektronicky přijde tzv. „Vstupní list“, který potvrzuje 
Vaše přijetí na výstavu. Pokud ve vstupním listu najdete nějaké nesrovnalosti, doporučuji se 
mailem/telefonicky dotázat pořadatele a ještě před výstavou vše vyřešit. 

Na výstavě se nachází tzv. výstavní kancelář, kde rovněž můžete vyřešit případné problémy, které by 
se objevily.  

 
Ve vstupním listu najdete katalogové číslo, pod kterým budete vystavovat, den vystavení, jméno 
přihlášeného psa, kruh ve kterém budete posuzováni a třídu do které máte psa přihlášeného a 
obvykle také to, zda máte zaplacený výstavní poplatek. 

 

2/ JEDEME NA VÝSTAVU  

Veterinární podmínky 

1. Česká republika 

• Psi musí být klinicky zdrávi (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření). 
• Před vstupem do výstavních prostor (areál/pavilon) obvykle probíhá veterinární přejímka, tj. 
vizuální kontrola stavu psa, kontrola očkovacího průkazu/PET pasu s platnou vakcinací. 
• Vždy musí být vakcinace proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. 
• U některých výstav je vyžadována také imunita proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 
• POZOR, na místě výstavy nemusí být žádná veterinární přejímka. Pořadatel pouze splní oznamovací 
povinnost na Krajskou veterinární správu a odpovědnost za splnění podmínek je plně na 
majiteli/vystavovateli psa! 

2. Země Evropské unie 

• Psi musí být označeni mikročipem (tetování je uznáno v případě, kdy bylo realizováno před 3. 7. 
2011). 
• Psi musí být vždy vybaveni PET pasem. 
• Platná vakcinace proti vzteklině ne mladší 21 dní (od 3 měsíců věku psa). 
• Některé státy EU mají dodatečné veterinární podmínky. 

Nezbytné doklady na výstavu: 

• Vstupní list (potvrzení o přijetí na výstavu) – tento vstupní list je současně vstupenkou pro jednu 
osobu zdarma, v případě většího množství přihlášených psů i pro více osob); 
• Doklad o zaplacení výstavního poplatku (nebudete-li platit teprve na místě); 
• PET pas (očkovací průkaz); 
• Průkaz původu/ výstavní příloha (originál) pro zapsání výstavních ocenění; 
• Další doklady podle požadavků pořadatele. 

Další důležité vybavení: 

• Výstavní vodítko a obojek (vlastní, na které je pes zvyklý. Šílenost je koupit si nové před vstupem 
do kruhu). 
• Náhradní výstavní vodítko/vodítka (pro případ nehody, přetržení spoje, zlomení karabiny nebo 
úchytu. Je to jistota!)  
• Miska na vodu. 
• Láhev s vodou pro psa (absolutní nezbytnost, nepostradatelná v horku 

• Místo pro odpočinek psa (nejlépe deku). 
• Potřeby pro poslední úpravu srsti,očí,tlamy před výstavou (vlhčené kapesníčky, papírové 



 

kuchyňské utěrky,kapesníčky, žínka). 
• Pamlsky pro psa. 
• Skládací židličky. 

• Klip na výstavní číslo (nebo slídový rukávník). Ne vždy je výstavní číslo vybaveno samolepicím 
podkladem.  

• Sáčky na exkrementy   
• Občerstvení (Přímo na výstavě nemusí být příliš pestrá nabídka, často to není dostatečně blízko, a 
ne vždy se můžete od kruhu vzdálit). 

 

Co na sebe?  

• Základem je vhodné oblečení, které musí být především pohodlné. Je celkem k ničemu, když budete 
mít na sobě oblek od Bosse, když se v něm nebudete moci hnout. Na druhé straně je fajn, že se cítíte 
super ve vašich starých rozedraných džínách, ale když vám z nich poleze spodní prádlo, popřípadě 
jsou vidět další části holého těla, tak to zcela jistě není pěkný pohled ani pro rozhodčího a vůbec ne 
pro diváky 

 Po příjezdu na výstavu, když vlečeme věci, psa , hledáme svůj kruh a celkově máme „plné ruce“ , 
oceníme oblečení, které s můžeme ušmudlat. . Není problém se před samotným vystavováním 
převléci ( obléknout sako, sundat mikinu, pod kterou máme košili, nebo tepláky, pod kterými máme 
již parádní kalhoty, apod) .    

. 
SVÝM OBLEČENÍM DÁVÁTE ROZHODČÍMU NAJEVO RESPEKT A ÚCTU, protože drtivá většina 
rozhodčích posuzuje také v kostýmu nebo v obleku. 

 
• Oblečení vybíráme podle typu výstavy, kdy na výstavu nižšího typu můžete zvolit méně formální 
oblečení, nicméně na klubovou výstavu nebo výstavu mezinárodní je „slušné“ oblečení ideálním 
řešením. Na prestižních výstavách je to určitě povinnost! 

 
• Výběr oblečení je vhodné podřídit barevnému rázu psa, což znamená, že nevolíme oblečení v barvě 
psa, ale naopak hledáme barevný odstín kontrastní, aby pes vynikl. 

• Možná ještě důležitější než oblečení je obuv. Ta by rozhodně měla být velice pohodlná.                 
(Zásadně varujeme před lodičkami s podpatky nebo žabkami. Od věci nejsou holínky -není nic 
horšího, než když si ráno na travnaté ploše promáčíte svoje polobotky nebo balerínky). 
 

3/ VÝSTAVNÍ DEN 

Příjezd 

• V den výstavy psa ráno nekrmíme. Nenakrmený pes snáší lépe šrumec a nervozitu na výstavišti, ale 
i cestování autem nebo jiným dopravním prostředkem. 

 
• Bezprostředně při vstupu na výstaviště ( areál/pavilon ) po vás může veterinární služba požadovat 
očkovací průkaz, kde si překontroluje platné očkování psa.  

• Hned potom, co projdete veterinární prohlídkou, musíte vyhledat místo, kde je tzv. přejímka psů. 
Většinou to bývá někde v blízkosti vstupu na výstaviště. Zde po předložení vstupního listu obdržíte 
katalog a na některých výstavách zde zároveň obdržíte složky. Ve složkách naleznete diplom, tiskopis 



 

na psaní posudku a vaše katalogové číslo (většinou je to samolepka). Někdy jsou přiloženy i kupony 
na odběr vzorků krmiv. 

 
• Pokud tyto složky nedostanete společně s katalogem, vyhledejte na výstavišti svůj výstavní kruh 
(číslo najdete ve vstupním listu a plán rozdělení kruhů bývá uveden v katalogu, nebo na velké tabuli v 
blízkosti přejímky psů). Složky vám vydá vedoucí kruhu před zahájením posuzování. Na některé 
výstavě vám v kruhu vydají pouze samolepku s číslem a složky dostanete až po posuzování. 

 
• Výstavní areál – a to zejména u mezinárodních a národních výstav – bývá značně rozsáhlý. Pro lepší 
orientaci je většinou nedaleko vchodu a na deskách katalogu, umístěna mapa celého prostoru s 
rozdělením všech kruhů. Podle ní se tedy přesuneme ke kruhu. 

 Zde si najdeme vhodné místo, kde můžeme uložit věci, psa (aby mohl nerušeně odpočívat, protože 
bude-li unavený a rozrušený, tak se nebude chtít dobře předvádět) a ideálně také židle pro nás. Je 
potřeba si uvědomit, že větší část výstavy strávíme hlavně čekáním, než na nás přijde řada. 

 
• Konečně na nás přišla řada a jsme vedoucím kruhu vyzváni k nástupu. S sebou bereme pouze 
tiskopis posudku a diplom. 

Chování v kruhu  

 • Výstavní číslo si připevníme vždy na místo, kde nepřekáží nám ani našemu psovi (levá strana 
hrudníku/paže nad loktem), ještě před vstupem do kruhu. 

 
• Do kruhu vcházíme vždy včas, s perfektně připraveným psem, a rozhodně již také s perfektním 
předvedením ve výstavním pohybu.  

V kruhu se řadíme podle katalogových čísel, posloucháme pokyny vedoucího kruhu a zároveň 
nepřetržitě sledujeme rozhodčího. 

Zařadíme se podle čísla tak, abychom neomezovali vystavovatele, kteří stojí vedle nás, tedy ne příliš 
blízko, ale ani moc daleko. Pokud jsme utiskováni některým z vystavovatelů je potřebné se okamžitě 
ozvat a ohradit. 

• Rozhodčí se někdy přivítá s vystavovateli podáním ruky a poté se už věnuje vlastnímu posuzování.  

Nejprve si zpravidla nechá předvést všechny psy najednou v pohybu, aby si utvořil základní přehled 
o konkurenci v dané třídě. 

 Dále již posuzuje každého psa jednotlivě v pohybu, ve výstavním postoji, kontroluje chrup, u psů 
varlata, případně další náležitosti dle požadavků standardu plemene (kvalitu srsti, osvalení, tělesné 
poměry – k měření mnohdy používá pomůcky) a podle zjištěných skutečností zadává známky.  

Mezi nejlépe oceněnými jedinci, většinou se jedná o známky výborná a velmi dobrá, stanovuje pořadí 
prvních čtyř jedinců a dle svého uvážení může, ale nemusí zadat výstavní tituly. 

 Je dobrým zvykem svá rozhodnutí vystavovatelům, ale i divákům zdůvodnit. Pokud pes získá titul, 
který jej opravňuje na postup do dalších soutěží, měl by na to rozhodčí vystavovatele upozornit. 

 
• Každý vystavovatel obdrží tzv. posudkový list, kde je v záhlaví uveden druh výstavy, eventuelně 
adresa pořadatele, jméno psa a chovatelské stanice, jména rodičů, datum narození, číslo zápisu, 
plemeno, třída, do které je pes přihlášen a jméno a adresa majitele a případně i chovatele. Další část 
tiskopisu je věnována již samotnému posudku.  



 

Tento se svou délku může u jednotlivých rozhodčích značně lišit. Většinou se neuvádí podrobný 
popis jedince, ale jedná se o základní charakteristiku zvířete, jeho stáří, celkový vzhled jak ve statice, 
tak v pohybu a momentální kondice. 

 Samozřejmě se popisují jak výrazné přednosti jedince (např. nádherný prostorný pohyb), tak i jeho 
nedostatky (např. chybějící zuby). Vykazuje-li pes z chovu vyřazující vadu, může být z posuzování 
vyloučen nebo oceněn známkou nedostatečná. 

Výsledek posouzení si můžeme, ale nemusíme, nechat zapsat do průkazu původu. Posudkový list 
pečlivě zkontrolujeme, zvlášť pokud náš pes získal titul. Již se nedávají „„kartičky“, a co není 
v posudkovém listě, prostě není. Ničím jiným získaný titul nemůžete doložit. 

 
• Naše chování na výstavě by mělo být především sportovní, a to i v případě, že nejsme s výrokem 
rozhodčího právě extra spokojeni. Musíme si uvědomit, že on je ten, kdo má právo a zároveň 
povinnost posuzovat a proti jeho rozhodnutí se lze odvolat jen v případě hrubého porušení 
Výstavního řádu a příslušných směrnic. Je krajně nevhodné bombardovat rozhodčího svými 
výčitkami a rozhořčením nebo na jeho adresu vysílat neslušné poznámky o jeho odborné způsobilosti 
nebo o předem prodaných titulech apod. 

 
• Nepsaným pravidlem fair play je vítězi potřást rukou, a to zejména ocitneme-li se na druhém až 
čtvrtém místě, tedy v pořadí, v příslušné třídě.  

Komunikace s rozhodčím 

 
• Sledujeme pozorně rozhodčího, abychom mohli správně reagovat na jeho pokyny. Velice často 
posuzování začíná předvedením pohybu ve skupině, kdy si rozhodčí dělá první dojem o kvalitě 
předvedených psů. Jdeme tak, jak to vyhovuje našemu psovi, ale zároveň s ohledem na ostatní 
vystavovatele. Není nic horšího, než vběhnout na záda vystavovateli před námi. 

 
• Náš pes se nesmí v kruhu nudit ani obtěžovat ostatní psy. 

 
• Velmi často se stává, že se rozhodčí při diktování posudku podívá po ostatních psech. Nemusí to být 
zrovna ten náš, kterého uvidí v nějaké málo lichotivé pozici. 

• Snažte se být klidní. Pokud nejste, nedávejte alespoň nervozitu znát navenek. Když budete dělat 
něco jinak než v tréninku nebo budete nervózní, zcela určitě to přenesete na svého psa. 

 
• Rozhodčí se nás v kruhu může zeptat na řadu věcí, minimálně na stáří psa, a tak bychom měli být na 
tuto otázku připraveni. 

 
• Snažíme se využít všechno, co jsme s pejskem natrénovali. 

 

A pokud jsme zrovna nevyhráli, nevěšíme zbytečně hlavu. 
Příště na jiné výstavě, ve zcela jiné konkurenci, a klidně i u 
toho samého rozhodčího, můžeme dopadnout daleko lépe. 
  


