
 
 
ČMKU 
Maškova 3 
Praha 8 – Kobylisy 
182 53 

V Praze dne 16.3.2015 
 
 
Připomínka k plánovaným úpravám Výstavního řádu – podávání pamlsků ve výstavním kruhu 
 
 
 
Klub chovatelů Collií a Sheltií (4009), projednal na schůzi Výboru a následně na řádné 
Členské schůzi dne 7.3.2015 plánované změny VŘ ve čl.14, bod I., cit: „Je také zakázáno… 
„a podávání pamlsků psovi ve výstavním kruhu“ a zcela jednomyslně se usnesl, že 
NESOUHLASÍ se striktním a bezvýjimečným zákazem motivovat psa ve výstavním kruhu 
pomocí pamlsků.  
KCHCS má za to, že je-li hlavním důvodem k tomuto kroku neukázněné chování některých 
vystavovatelů, pohazujících pamlsky v prostorách kruhů a celkově působících rušivě pro 
rozhodčí i ostatní vystavovatele, že právě a jen takový vystavovatel by měl být za své chování 
veden k odpovědnosti, v krajním případě i vyloučen z posuzování. Nepokládáme však za 
rozumné a spravedlivé, aby se zákaz týkal i těch vystavujících, kteří dokáží udržet pozornost 
svého psa pomocí pamlsků decentním způsobem, který nijak neomezuje ostatní vystavovatele 
a nebrání rozhodčímu v posouzení psa. Je třeba si uvědomit, že výstavy psů jsou, zejména pro 
mladá a nezkušená zvířata, jistým stresovým faktorem, mladé zvíře či štěně je třeba 
správnému chování a optimálnímu předvedení v takovém prostředí naučit a stejně jako 
v běžném výcviku, je u většiny psů nejúčinnější motivace pamlskem. Dále je třeba si 
uvědomit, že každé plemeno má svá specifika při předvádění a každé plemeno i jedinec různě 
citlivou nervovou soustavu, proto u některých plemen je vhodné i dospělé psy podporovat 
v žádoucím chování drobnou odměnou, obzvláště vezmeme-li v úvahu, že málokdy je pro psa 
zábavné, trávit půl dne čekáním na posouzení. 
Myslíme si, že každý vystavovatel má právo (a také povinnost) vystavit svého psa co nejlépe, 
předvést jej v žádoucím postoji a vymoci na psu výraz maximální pozornosti tak, aby vynikl 
plemenný výraz, například prostřednictvím držení uší či ocasu. Trvá-li požadavek na takové 
předvedení delší dobu, což je typicky při posuzování v kruzích, je zákaz podat psu pamlsek 
nejen nesmyslný vzhledem k etologii psa, ale svým způsobem i diskriminační pro ty jedince, 
pro které je pamlsek za daných okolností jediným účinným prostředkem udržení pozornosti.   
 
Navrhujeme tedy tuto formulaci zcela vypustit a nahradit jí například regulí zakazující obecně 
obtěžující chování, mezi které patří hlučné a okázalé poutání pozornosti psa, odhazování 
pamlsků před psa a znečišťování prostor výstavního kruhu, ať již pamlsky, nebo jiným 
způsobem. 
 
 
Za Klub chovatelů Collií a Sheltií 
Londýnská 814/19 
120 00 Praha 2 
Lucie Kučerová DiS 
Jednatelka klubu 



    
 
 


