
Zájmový kynologický klub Kladno 

 ve spolupráci se specializovanými chovatelskými Kluby Vás vítá na tradiční Krajské výstavě psů 
rozšířené o klubové a speciální výstavy, která se koná pod patronací ČMKU. Přejeme vystavovatelům 
mnoho úspěchů a ostatním návštěvníkům pěkné zážitky.
 

KRAJSKÁ VÝSTAVA
všech plemen psů mimo německého ovčáka a plemen, která mají výstavu klubovou či speciální

Zadávané tituly: Vítěz třídy a Krajský vítěz podle výstavního řádu ČMKU
 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA se zadáváním CAC a VSV 
Klub málopočetných dogovitých psů - dánská doga Broholmer

Yorkshire terrier klub chovatelů a jeho přátel - yorkšírský teriér 
Pudl Klub – pudl, vícebarevný pudl (kudrnatý pes)

 
KLUBOVÁ VÝSTAVA s CAC a KV

Českomoravský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků
 

KLUBOVÁ VÝSTAVA s CAC bez KV 
Klub málopočetných dogovitých psů - Argentinská doga, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Bullmastiff, 

Cane Corso, Mastif, Neaposlý mastin, Středoasijský pastevecký pes, Španělský mastin, Tosa Inu
Exotic klub: chow – chow, papillon, phalene, shar-pei

Klub přátel černého ruského teriéra

 
 

Zadávané tituly: CAJC, CAC, Res.CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, podle výstavního řádu ČMKU, 
klubová čekatelství dle výstavního řádu klubu

 
VŠICHNI VYSTAVOVATELÉJSOU POVINNI DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ KE 
COVID 19. 
 
Program:
Od 8 hodin -  Přejímka psů 
09:30 Zahájení výstavy a posuzování v kruzích
14:30 Závěrečné soutěže 

 
 

Tituly zadávané na krajské výstavě
Plemena posuzovaná v rámci krajské výstavy

a) Vítěz třídy
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, 
mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. 
V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

b) krajský vítěz
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, 
pracovní, vítězů. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako 
CACIBů na mezinárodní výstavě
 
Závěrečné soutěže

· Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není 
rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, 
s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, 
ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno včetně FCI neuznaných plemen. V 
jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a 
systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení 
mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý 
vystavovatel, kopie zůstává pořadateli. 
Rozdělení věkových kategorií: 

1. skupina 9 - 13 let 
2. skupina 13 - 17 let 

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání 
výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let. 
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem 
konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.

· Nejlepší pár psů
Pes a fena jednoho plemene včetně FCI neuznaných plemen, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho majitele. 

· Nejlepší chovatelská skupina
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Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene 
pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo 
matek) a byli na výstavě posouzeni včetně FCI neuznaných plemen. Tito jedinci nemusí být v majetku 
chovatele. 

· Soutěž o nejlepší štěně 
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

· Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

· Soutěž o nejlepšího veterána
Do soutěže nastupují  V1 tříd veteránů

· Přehlídka čestných tříd 
Do soutěže nastupují všichni výborný 1 (V1) z čestných tříd.
· Soutěž o nejlepšího mladého jedince

Nastupují psi a feny vítězové tříd mladých
 

· Soutěž o nejlepšího psa/fenu výstavy
Nastupují psi a feny s titulem Krajský vítěz 
 

· Vítěz Kladna
Soutěží nejlepší jedinci klubových a speciálních výstav, nejlepší mladý jedinec a nejlepší pes/fena 
výstavy
 
 
Ocenění
Všichni posuzovaní jedinci obdrží posudek a diplom. 
Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří 
dosáhli v den výstavy požadovaného stáří pro zařazení do příslušné třídy. Importovaní psi musí být 
zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo 
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů je zakázáno. Kousaví psi musí být 
opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a 
jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny 
exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónování srsti, stejně jako trimování nebo 
dlouhodobé vyvazování nejsou povoleny. Prodej štěňat na výstavě je zakázán. Platí výstavní řád 
ČMKU a příslušných klubů.
Protesty
Proti rozhodnutí rozhodčího je protest nepřípustný. Protest lze podat pouze z formálních důvodů pro 
porušení propozic a výstavního řádu ČMKU. Protest mustí být podán písemně před ukončením výstavy 
současně se složením jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, není-li protest uznán 
oprávněným. 

 
 
Bonitace budou probíhat průběžně po dohodě u vstupu!

SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMEN

Plemeno
Breed

Den
Day

Kruh
Ring

Počet
In sum

Katalogové číslo
Catalog Nr.

Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg 07.08.2021 2 14 247 - 260
Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg 07.08.2021 2 9 261 - 269
Malý kontinentální španěl - Phaléne nad 2,5kg 07.08.2021 2 1 270
Shar-pei - světlá 07.08.2021 2 3 241 - 243
Shar-pei - tmavá 07.08.2021 2 3 244 - 246

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ - 07.08.2021

Kruh / Ring: 2 Rozhodčí: Alena Košťálová

Shar-pei - světlá / Počet/Insum
psi Třída otevřená / male Open Class 241 1
psi Třída vítězů / male W inner Class 242 1
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feny Třída vítězů / female W inner Class 243 1

Shar-pei - tmavá / Počet/Insum
psi Mezitřída / male Intermediate Class 244 1
psi Třída vítězů / male W inner Class 245 1
feny Třída vítězů / female W inner Class 246 1

Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg / Počet/Insum
psi Třída mladých / male Junior Class 247 1
psi Mezitřída / male Intermediate Class 248 1
psi Třída otevřená / male Open Class 249 1
psi Třída veteránů / male Veteran Class 250 1
feny Třída štěňat / female Baby Class 251 1
feny Třída mladých / female Junior Class 252 - 254 3
feny Mezitřída / female Intermediate Class 255 - 257 3
feny Třída otevřená / female Open Class 258, 259 2
feny Třída vítězů / female W inner Class 260 1

Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg / Počet/Insum
psi Třída mladých / male Junior Class 261 1
psi Mezitřída / male Intermediate Class 262, 263 2
psi Třída vítězů / male W inner Class 264 1
feny Třída mladých / female Junior Class 265 1
feny Mezitřída / female Intermediate Class 266 1
feny Třída otevřená / female Open Class 267 1
feny Třída vítězů / female W inner Class 268 1
feny Třída čestná / female Honour Class 269 1

Malý kontinentální španěl - Phaléne nad 2,5kg / Počet/Insum
feny Třída otevřená / female Open Class 270 1

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ - 07.08.2021

SOUTĚŽE - 07.08.2021

Junior handling 9-13 let

300 Nikolas, Horáček, 12, Malý kontinentální španěl

Nejlepší pár psů

301 Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg, Andy Brilliant Bohemia,
Cyntie Alsior

Nejlepší chovatelská skupina

302 Ancyda, Malý kontinentální španěl

KATALOG - 07.08.2021

FCI II. pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi

Shar-pei - světlá / Kruh/Ring: 2

PSI / MALE Třída otevřená / Open Class
241 TIN RED ANTILO GOLD PEI CMKU/SP/8416/19 29.06.2019

O: Vlado Red Antilo Gold Pei M: Luna Red Antilo Gold Pei
Chov: Durasová Eva Maj: Durasová Eva

PSI / MALE Třída vítězů / W inner Class

- 3 -



242 FORSAZH GOLD KING FIRE CMKU/SP/7855/-
14/13/15 14.11.2013

O: Instinkt Pobedi Gold King Fire M: Sveji Veter My Dream
Chov: Yu. A. Babichiheva Maj: Vavříčková Lada

FENY / FEMALE Třída vítězů / W inner Class
243 CORINA RŮŽE ŠUMAVY CMKU/SP/8145/17 12.01.2017

O: Enry Pet Pei M: Waiki Red Antilo Gold Pei
Chov: Kočovská Jana Maj: Valc Martin

Shar-pei - tmavá / Kruh/Ring: 2

PSI / MALE Mezitřída / Intermediate Class
244 LAN JINSHA KING BLUE FOR BEST PEI CMKU/SP/8458/20/19 01.10.2019

O: Glavni Priz For Lan Jinsha of Doganitas M: Kamasytra Lan Jinsha
Chov: Emelyanova Tetyana Maj: Vavříčková Lada

PSI / MALE Třída vítězů / W inner Class
245 ALFREDO BLUE OF WRINKLE RESIDENCE CMKU/SP/8119/16/18 22.10.2016

O: Neverending Sunshine Coca-Cola M: Angel Chocolatte Best Pei
Chov: Vaňhalová Lenka Maj: Potapkina Viktoria

FENY / FEMALE Třída vítězů / W inner Class
246 KISS OF LOVE BEST PEI CMKU/SP/7964/15/17 16.06.2015

O: Ruby Red Viky Pei Enzo M: Camellia Lila Best Pei
Chov: Vavříčková Lada Maj: Vavříčková Lada

FCI IX. plemena společenská

Malý kontinentální španěl - Papillon do 2,5kg / Kruh/Ring: 2

PSI / MALE Třída mladých / Junior Class
247 HARVEST GRAND ALLIANCE RKF/PAP/xxx/20/21 26.06.2020

O: Snow Danwest Pan Petrowski M: Jakobinia Blossom
Chov: Tatyana Toskueva Maj: Nová Jitka

PSI / MALE Mezitřída / Intermediate Class

248 GERONIMO STAR ANCYDA CMKU/PAP/4588/19 14.10.2019
O: Mefath's Snowman M: Rumba Margenis
Chov: Nová Jitka Maj: Nová Jitka

PSI / MALE Třída otevřená / Open Class

249 LUCIAN II. DE POMPADOUR CMKU/PAP/4910/-
21/19/21 11.05.2019

O: Trévile Noblesse charm M: Oliwa de Pompadour
Chov: Nouzáková Zuzana Maj: Vránová Jaroslava

PSI / MALE Třída veteránů / Veteran Class
250 ANDY BRILLIANT BOHEMIA CMKU/PAP/3300/13/14 03.02.2013

O: Amore Camilla Altair M: Laura Brilliant Bohemia
Chov: Drahuská Hana Maj: Nová Jitka

FENY / FEMALE Třída štěňat / Baby Class

KATALOG - 07.08.2021
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251 KASSIOPEIA MAGICAL ANCYDA CMKU/PAP/4942/21 17.03.2021
O: Dior-Kenneth Brilliant Bohemia M: Ambra Royal Ancyda
Chov: Nová Jitka Maj: Nová Jitka

FENY / FEMALE Třída mladých / Junior Class
252 ISABELLE SNOW BEAUTY ANCYDA CMKU/PAP/123/20 04.09.2020

O: Mefath's Snowman M: Rumba Margenis
Chov: Nová Jitka Maj: Nová Jitka

253 KITTIANE Z PELINSKÝCH LUK CMKU/PAP/4821/20 23.10.2020
O: Tópasar Ziggy Stardust M: Gardenia z Pelinských luk
Chov: Zichová Andrea Maj: Zichová Andrea

254 VICTORIA REGIA NOVÝ KRYSTAL CMKU/PAP/4766/20 11.08.2020
O: Sky Butterfly Arthur Mon Amour M: Iltani Nový krystal
Chov: Holá Michaela Maj: Holá Michaela

FENY / FEMALE Mezitřída / Intermediate Class
255 FLIRT WITH ME NUEVA SORPRESA CMKU/PAP/4980/-21/20 07.03.2020

O: Alpen Flower Noel Le Grand M: Princesse Nueva Sorpresa
Chov: Marcela Hanesová Maj: Řezníčková Ljuba

256 FLORENTINA FLEA ASURITAN VEL CMKU/PAP/4520/19 16.08.2019
O: Jeremy Mária Sirrah M: Izabell Star Rerias Darling
Chov: Vejpustková Leona Maj: Horáčková Olga

257 JOANNE Z PELINSKÝCH LUK CMKU/PAP/4672/20/21 13.03.2020
O: Guccio z Pelinských luk M: Felicity z Pelinských luk
Chov: Zichová Andrea Maj: Zichová Andrea

FENY / FEMALE Třída otevřená / Open Class
258 BAIKA TINY ZONTE CMKU/PAP/4451/19 23.03.2019

O: Iceberg Plus Darling M: Dynamica Chrudimský motýlek
Chov: Hájková Iva Maj: Picková Ludmila

259 PANDORA FILO CASTELO CMKU/PAP/4548/19 22.09.2019
O: Benjamin z Krve Orthosovy M: Fly Papillon Loren Koen
Chov: Boudná Marta Maj: Peroutková Holejšovská Pavla

FENY / FEMALE Třída vítězů / W inner Class
260 CYNTIE ALSIOR CMKU/PAP/3408/13/14 27.09.2013

O: Beauty Fly Twilight-Tango M: Dorsia z Pelinských luk
Chov: Folovská Jana Maj: Nová Jitka

Malý kontinentální španěl - Papillon nad 2,5kg / Kruh/Ring: 2

PSI / MALE Třída mladých / Junior Class
261 KENNY NOBLESSE CHARM CMKU/PAP/4725/20/20 10.02.2020

O: Christyen de Pompadour M: THERESE Noblesse charm
Chov: Láclavová Katarína Maj: Holoubek Petr

PSI / MALE Mezitřída / Intermediate Class
262 BENJI O'RYAN MARESTEL CMKU/PAP/4619/19/21 26.12.2019

O: Caybandra's O'Ryan M: Unique Love Honey Marestel
Chov: Hudečková Radka Maj: Hrčková Stanislava

KATALOG - 07.08.2021
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263 GALILEO STAR ANCYDA CMKU/PAP/4590/19 14.10.2019
O: Mefath's Snowman M: Rumba Margenis
Chov: Nová Jitka Maj: Nechvátalová Zuzana

PSI / MALE Třída vítězů / W inner Class
264 LOVELY LEROY Z KRVE ORTHOSOVY CMKU/PAP/4185/17/19 14.07.2017

O: Semicvetik Sunny Secret M: Daschenka de Pompadour
Chov: Kratochvílová Simona Maj: Peroutková Holejšovská Pavla

FENY / FEMALE Třída mladých / Junior Class
265 BEAUTY JABLONECKÉ VRCHY CMKU/PAP/4680/20/21 05.04.2020

O: Whispering Valley Midnight Man M: Ikiki Bell Filo Castelo
Chov: Donhofová Romana Maj: Řezníčková Ljuba

FENY / FEMALE Mezitřída / Intermediate Class
266 NAIRA MÁRIA SIRRAH SPKP 1871 20.03.2020

O: Lindatorps Quickly Quinton M: Pappilove's Pumpkin
Chov: Mária Krošláková Maj: Doležalová Dominika

FENY / FEMALE Třída otevřená / Open Class
267 CLOUDINE CAMILLE BELLE PAW CMKU/PAP/4268/-18/18 18.02.2018

O: Idol Lovely Tina M: Antoinette Alice Belle Paw
Chov: Maj: Bednaříková Radana

FENY / FEMALE Třída vítězů / W inner Class

268 GRAND ALLIANCE KLEOPATRA CMKU/PAP/4218/-
18/17/18 06.06.2017

O: Antoine-A Pearl Modern Hig-Tech Style M: Lenskaya Gabriel
Chov: Toskueva T.E. Maj: Nová Jitka

FENY / FEMALE Třída čestná / Honour Class
269 GARDENIA Z PELINSKÝCH LUK CMKU/PAP/3810/15 29.11.2015

O: Dorian vom Schwabenhof M: Nightfire's Variety Show
Chov: Zichová Andrea Maj: Zichová Andrea

Malý kontinentální španěl - Phaléne nad 2,5kg / Kruh/Ring: 2

FENY / FEMALE Třída otevřená / Open Class
270 MIEN DROOM ´S ANTONIA CMKU/PH/4970 04.09.2018

O: Mien Droom´s Damian Jack M: Mien Droom´s Queen-Choupette
Chov: Torsten Kramer-Worbs Maj: Urbancová Petra

KATALOG - 07.08.2021

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Bednaříková Radana, Zálešná V/3150 76001 Zlín, Česká republika 267

Doležalová Dominika, Doubravice 2 53353 Pardubice , Česká republika 266

Durasová Eva, Svojšín 143 34901 Stříbro, Česká republika 241

Holá Michaela, Na Kajetánkou 1415/1A 169 00 Praha 6, Česká republika 254

Holoubek Petr, Mlýnská 814 76302 Zlín - Malenovice, Česká republika 261

Horáčková Olga, Písková Lhota 154 29431 Krnsko, Česká republika 256
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Hrčková Stanislava, M. Chrasteka 15/42 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko 262

Nechvátalová Zuzana, Kubešova 769/6 67401 Třebíč, Česká republika 263

Nová Jitka, Přítkovská 1650/5 41501 Teplice, Česká republika
247, 248, 250 -

252, 260, 268

Peroutková Holejšovská Pavla, Josefa Lady 22 32300 Plzeň, Česká republika 259, 264

Picková Ludmila, U Staré pošty 4 14700 Praha 4 - Braník, Česká republika 258

Potapkina Viktoria, Pod Harfou 60 19000 Praha, Česká republika 245

Řezníčková Ljuba, Ševcovská 5221 76001 Zlin, Česká republika 255, 265

Urbancová Petra, Strouhalova 2610 27201 Kladno 1, Česká republika 270

Valc Martin, Pocernicka 699/62B 10800 Praha 10, Česká republika 243

Vavříčková Lada, Boňov 48 67551 Jaroměřice nad Rokytnou, Česká republika 242, 244, 246

Vránová Jaroslava, Na Štamberku 36/10 18200 Praha 8 Ďáblice, Česká republika 249

Zichová Andrea, Pardubická 1896 56501 Choceň 1, Česká republika 253, 257, 269

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Zadávané tituly a čekatelství
Speciální výstava

a)  Vítěz speciální výstavy
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, 
vítězů. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na 
mezinárodní výstavě.

b) Vítěz speciální výstavy mladých 
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1, CAJC. V případě členění plemene dle zbarvení, 
velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.

c) Vítěz speciální výstavy veteránů
Titul může být udělen psovi i feně výbornému 1 z třídy veteránů. V případě členění plemene dle 
zbarvení, velikosti a váhy se zadává tolik titulů jako CACIBů na mezinárodní výstavě.
 Klubové výstavy

a) Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) 
Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se 
zadaným čekatelstvím CAJC. V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí 
udělat předvýběr 

b) Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) 
Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných 
podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1. Titul může být zadáván jen na výstavách 
se zadáváním CAC. V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat 
předvýběr 

c) Vítěz plemene – Best of breed (BOB)
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( např. NV, CACIB, Vítěz 
speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Na klubových a 
speciálních výstavách postupuje do soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Pokud je titul Klubový vítěz 
vázán na členství v klubu a titul neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOB jedinec 
dle bodu l). V případě plemen členěných dle barev nebo velikosti si může rozhodčí udělat předvýběr 

a) Klubový vítěz
Podmínky pro udělení titulu Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz veteránů jsou plně 
v kompetenci příslušného chovatelského klubu. 

d) Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují nejlepší 
mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy 
veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Vítěz speciální výstavy) opačného 
pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. Na klubových a speciálních výstavách postupuje do 
soutěže i výborný 1 z třídy čestné. Pokud je titul Klubový vítěz vázán na členství v klubu a titul 
neobdrží jedinec první v pořadí, postupuje do soutěže o BOS jedinec dle bodu l)
 

e) Nejlepší dospělý pes a fena plemene – do soutěže nastupují V1 CAC z třídy otevřené, 
mezitřídy, pracovní a vítězů /šampionů. Titul se zadává na výstavách, kde se nezadává jiný tomu 
odpovídající titul ( např.CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy) 
 

a) Nejlepší pár psů
Pes a fena jednoho plemene včetně FCI neuznaných plemen, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho majitele. 

b) Nejlepší chovatelská skupina
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene 
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pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo 
matek) a byli na výstavě posouzeni včetně FCI neuznaných plemen. Tito jedinci nemusí být v majetku 
chovatele. 

c) Mladý vystavovatel (Junior Handling)
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není 
rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, 
s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, 
ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno včetně FCI neuznaných plemen. V 
jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a 
systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení 
mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý 
vystavovatel, kopie zůstává pořadateli. 
Rozdělení věkových kategorií: 

1. skupina 9 - 13 let 
2. skupina 13 - 17 let 

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání 
výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let. 
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem 
konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.
 
Další soutěže 

a) Dítě a pes 
Na klubových a speciálních výstavách, pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených 
pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).

b) Soutěž o nejlepší štěně 
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

c) Soutěž o nejlepšího dorostence
Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

d) Soutěž o nejlepšího veterána
Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene (BOV)

e) Přehlídka čestných tříd 
Do soutěže nastupují všichni výborný 1 (V1) z čestných tříd.

 
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampion, který je přílohou 
tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).  
 
 Čekatelství šampionátu ČR (CAC)
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampion, který je přílohou 
tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).
 
 
Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION" 2. vydání 1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se 
uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách 
mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR. 2. CAC se může zadat psovi a 
feně oceněným známkou výborný 1. 3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český 
šampion mají. 4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5. 
CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. 
Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno: 1) a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion 
podmíněno zkouškou z výkonu, jsou k dispozici dvě možnosti. Výběr mezi nimi přísluší majiteli psa: · 
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a 
dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství 
může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování 
zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou 
oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být 
podána písemně a musí být schválena P ČMKU. · pokud získají 6x čekatelství nejméně ve dvou 
výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané 
klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní, národní, speciální nebo klubové výstavě b) u ostatních FCI 
uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na 
národní, speciální nebo klubové výstavě. c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním 
čekatelství CAC 2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních 
sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích, 3) získání čekatelství 
potvrdí, rozhodčí ve výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích 
výstavy 4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz 
původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom 
o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na 
stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť 
psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných 
kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný 
známkou "výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český 
šampion nebo Šampion ČMKU, může jedinec posouzený ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC, 
využít tento Res. CAC při žádosti o titul Český šampion. Potvrzení titulu vítězného psa si ověří 

- 8 -



majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU nebo na internetových stránkách www.cmku.cz. 
Použití Res. CAC pro přiznání titulu Český šampion - výklad Ocenění Res. CAC doložené výstavním 
posudkem lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, 
měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul
Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český 
šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal 
před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku 
vítězného psa. Majitel psa, který získal CAC je povinen tuto kopii poskytnout (např. nechat 
ofotografovat originál posudku). V případě neposkytnutí se vystavuje disciplinárnímu řízení ze strany 
ČMKU Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020 
 
Řád pro udělování titulu “Český junior ŠAMPION” 2. vydání 1. CAJC čekatelství Českého junior 
šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, 
národních, speciálních a klubových. 2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou 
výborný 1 3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión 
přiznán. 4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 5. CAJC není 
nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu 
Český junior šampión je podmíněno: 1) Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Nejméně 
dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být 
získáno v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro 
přiznání titulu Český šampión. 2) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích 3) Titul 
Český junior šampión uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formě dokladu o 
výsledcích výstavy předložených majitelem psa/feny, průkazu původu psa/feny (u zahraničních 
majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. Sekretariát ČMKU zaznamená 
titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 4) Titul 
“Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů. 5) Pro titul Český 
junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým 
junior šampiónem nebo Českým šampiónem. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 
1.1.2020
 
Řád pro udělování titulu "ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION" 2. vydání Podmínky pro psa a feny:: 1) zisk 
3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP 2) ocenění minimálně od 2 
rozhodčích 3) započítávají se všechny výstavy konané v ČR pod patronací ČMKU, tedy výstavy 
národní, mezinárodní, klubové, speciální, krajské a oblastní. 4) ocenění rozhodčí zaznamená ve 
výstavním posudku nebo pořadatel výstavy v jiné formě dokladu o výsledcích výstavy 5) Titul ČESKÝ 
VETERÁN ŠAMPION uděluje ČMKU na základě výstavních posudků nebo jiné formy dokladů o 
výsledcích výstav předložených majitelem psa/feny. kde byla čekatelství udělena, průkazu původu 
psa/feny (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa/feny) a žádosti majitele psa. 
Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci 
o udělených titulech. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 1.1.2020
 
Řád pro udělování titulu "ŠAMPION ČMKU" 2. vydání 1) CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy 
ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou 
ČMKU. 2) CAC ČMKU automaticky získává nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na 
národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní 
výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB nebo BOS za předpokladu, že 
titul získal jedinec z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo šampionů. 3) CAC ČMKU se může zadat 
i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají. 4) Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí 
delegovaný na výstavu. 5) Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC 
ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních 
výstav. 6) Titul přiznává ČMKU na základě předložených dokladů o získání titulů CACIB, Národní vítěz 
nebo u plemen NON FCI a prozatímně uznaných plemen BOB nebo BOS, průkazu původu psa/feny a v 
případě zahraničních vystavovatelů kopii průkazu původu. Sekretariát ČMKU zaznamená titul do PP, 
vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 7) Titul Šampion 
ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů. Schváleno P ČMKU dne 14.11.2019 s platností od 
1.1.2020
 
Na klubových a speciálních výstavách Pudl klubu, z.s., KCH ČRT a Exotic Klubu se zadávají:
Čekatel klubového šampiona (nejlepší jedinec z V1 CAC tříd otevřené, mezitřídy, vítězů) 
Čekatel klubového šampiona mladých (zadává se současně s CAJC)
Čekatel klubového veterán šampiona (V1 ze třídy veteránů)
Čekatel čestného šampiona Klubu (V1 ze třídy čestné)
 
Podmínky pro udělení titulu 
Klubový šampion:3x čekatelství klub. Šampiona ve dvou výstavních sezónách, 1x z výstavy se 
zadáním Klubový vítěz 
Mladý klubový šampion: 3x čekatel Klubového šampiona mladých, jednoho může nahradit CAJC 
z národní/mezinárodní výstavy v ČR
Veterán šampon, Čestný šampion (3x čekatelství získané na výstavách klubu)
Dorost champion: uděluje se psu/feně, nejlepšímu drostenci klubové výstavy s udělováním CAC. 
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