
PŘEDVÁDĚNÍ PSŮ NA VÝSTAVÁCH 
Úplně nejdříve než vyrazíte na svou první výstavu, měli byste na to svého psa dobře připravit.  

Je důležité začít trénovat už v útlém věku. Posuzování na výstavě se dělí na posouzení v pohybu, 
v postoji a detailní prohlídku (chrup, varlata, měření výšky...)  

 

Výstavní postoj 
Zejména s postojem je dobré začít velmi brzy. Někteří chovatelé staví do výstavního postoje už 6 
týdenní štěňátka. Ze začátku stačí aby pejsek vydržel v klidu jen několik málo vteřin. Je důležité, aby si 
zvykl, že mu srovnáte nožičky a přidržujete mu hlavu. Dobrou pomůckou bývá výstavní stůl, kde štěně 
zůstane v klidu snadněji. 

Cvičení nemusíte opakovat ani každý den, stačí třeba jen 2x týdně. Pejsek by si měl postoj dobře 
zapamatovat. Postupně pomalu prodlužujte dobu postoje. Na výstavě jako takové posouzení 
v postoji trvá obvykle kolem 3 minut. Nezdá se to tak dlouhá doba, ale pokud je pes neklidný a různě 
se kroutí a snaží se dostat z výstavního kruhu, můžou se pak zdát i 3 minuty velice dlouhé...  Správný 
postoj by měl vypadat tak, že psovi přidržujete hlavu pod tlamou, krk by měl být v přirozené poloze a 
hrdě směřovat vzhůru, tak aby nepůsobil příliš krátkým dojmem (to nastane pokud směřuje příliš 
dopředu), ale ani nebyl příliš zaražený dozadu (to by vznikl tzv. jelení krk). Hřbet by měl být zcela 
rovný či trochu spáditý. Přední končetiny směřují  svisle k zemi, v pravém úhlu k hrudníku. Mnoho 
psíků má tendenci přenášet těžiště dozadu, tím pádem končetiny změní úhel k hrudníku a pak pes 
působí spíše dojmem houpacího koně. Anglický ohař tím ztrácí všechnu eleganci. Navíc se psu opticky 
vytrácí předhrudí a i úhlení lopatky působí jinak. Zadní končetiny jsou natažené dozadu, tak aby pata 
směřovala též svisle k zemi. Oháňku držíme v prodloužení hřbetní linie. Vždy než začnete psa stavět 
do výstavního postoje, měli byste mu předtím dát povel, aby rozuměl, co po něm chcete – např.“stůj“ 
nebo „zůstaň“. Po správném úkonu nešetřete pochvalou ani pamlsky. 

Výstavní pohyb 
Prvním důležitým krokem než začnete s výstavním pohybem je volba správného výstavního vodítka. 
Výstavní vodítko oproti běžnému vodítku je slabší, aby nenarušilo elegantní linie psa. 

Narozdíl od obojku a řemínku se výstavní vodítko skládá jen z jedné části. Vodítko může být 
buď stahovací nebo klasické. Pro začátek tréninku doporučuji spíše klasické – s kroužkem 
uprostřed a zarážkou. Pro psy s citlivým krkem existují i výstavní vodítka s rozšířenou partií 
pod hrdlem. Důležitá je i barva vodítka - mělo by splývat se srstí psa, aby nijak nenarušovalo 
linie a celkový dojem. Vodítko musíme umístit co nejvýše krku, úplně za uši – tak se psík 
stává nejlépe ovladatelným.  

Pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku. Výstavní 
vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu. 

Základním stylem výstavního pohybu psa je klus. Nesmírně důležité je zvolit správné tempo, 
tak aby pes nešel mimochodem a ani neměl tendenci cválat. Pes i vystavovatel by měli být 
zcela sladěni. Rozhodně by majitel neměl psa rušit svým vlastním pohybem. Měli byste 
procvičit pohyb po obvodě kruhu, rovně tam a nazpět a případně i figuru trojúhelník, protože to 



je nejlepší způsob, aby si rozhodčí psa v pohybu prohlédl zezadu, zepředu i z boku. I když 
s požadavkem trojúhelníku se spíše setkáváme pouze u zahraničních rozhodčích.  

Je dost možné, že přímo na výstavě nebudete ve své třídě sami, proto si vás rozhodčí nechá 
s ostatními konkurenty běhat do kruhu všechny dohromady, aby mohl posoudit všechny 
jedince v pohybu zároveň. V tom případě vždy dbejte na rozestupy. Abyste měli dostatek místa 
pro pohyb a zbytečně se necpali psovi před vámi „na zadek“. 

Detailní prohlídka 
Rozhodčí si potřebuje psíka prohlédnout ještě o něco lépe než jen pouhým okem zdálky. Pes by měl 
stát ve výstavním postoji. 

Rozhodčí u samců nejprve zkontroluje varlata. Při tomto úkonu, držte radši psovi velmi pevně hlavu. 
Potom rozhodčí pokračuje s prohlídkou chrupu. Ta může být napoprvé velmi nepříjemná, někdy se 
stává více trojbojem než jednoduchým úkonem. Proč? Do kruhu přicházejí majitelé jednak 
s nepřipravenými psy a jednak se psy, pro které je prohlídka nepříjemná díky předchozímu 
nešetrnému zacházení ze strany majitele či jinému nemilému zážitku. Patrně se shodneme, že 
prohlídka chrupu je naprosto nezbytnou součástí výchovy psa. Potřebujete ji nejen na výstavách, ale 
také na veterinárním středisku, při domácí prohlídce zubů, při jejich běžném čištění, odstraňování 
zubního kamene atd. Je tedy důležité, abyste se snažili pejska už od malička zvyknout, že mu 
odhrnujete pysky a dotýkáte se jeho zubů a dásní. Případně požádejte i návštěvu, aby psíkovi do 
tlamy koukla, aby si zvykl, že to nemusíte být vždy jen vy, ale i cizí osoba. Správná kontrola chrupu by 
měla vypadat takto: Nejprve se odhrne vpředu horní a dolní pysk při skousnutých zubech, přičemž se 
ukazuje skus řezáků a jejich počet. Pak se opět při stisknutých čelistech odhrnují horní a dolní pysky 
na stranách mordy tak, aby byly vidět všechny premoláry, popř. moláry. V poslední fázi prohlídky se 
posuzují zadní stoličky dole (M3), kdy se tlama otevře úplně dokořán. Pak rozhodčí prohmatá hlavu, 
nasazení slechů a detailně prohmatá celé tělo od kohoutku až po špičku oháňky. Pes by měl po celou 
tuto dobu zůstat stát v klidu v perfektním výstavním postoji. Často rozhodčí vašeho psa při posouzení 
též změří. 

To vše byste tedy měli dobře natrénovat, než se rozhodnete přihlásit na svou první výstavu 

 

ORGANIZACE VÝSTAV 
Když jste se rozhodli, že se chcete zúčastnit výstavy psů, ze všeho nedříve budete muset vyplnit 
přihlášku. Propozice k výstavám obvykle najdete na webových stránkách. Např. na www.cmku.cz – 
najdete přehled o všech českých výstavách na celý rok a kontakt na příslušné další stránky, kde 
stáhnete propozice. Propozice též bývají v tištěné podobě i na výstavách a na pracovištích jako je 

 ČMKU či ČMKJ. Uzávěrky na výstavy bývají 2 – zhruba 8 a 6 týdnů před termínem výstavy. 

Druhy výstav 
Existuje celá řada různých typů výstav, toto je stručný přehled. 

  



OBLASTNÍ VÝSTAVY  
- jsou přístupné pro plemena psů vypsaná v propozicích. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení 
exteriéru psů, ale i tak trochu společenskou událostí, na které se sejdou pejskaři z blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Konkurence není obvykle příliš silná a jde o dobrou možnost k zaučení 
nezkušených psů i ke zdokonalení způsobů předvádění.  
Zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Nejlepší veterán 
 
KRAJSKÉ VÝSTAVY  
- svou náplní i organizací jsou velmi podobné oblastním výstavám, liší se v víceméně jen názvem akce 
a názvy zadávaných titulů. Pro lovecká plemena se ovšem nepořádají  
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY  
- jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. V  případě, že 
je plemeno začleněno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní  Otázka 
zadání titulu Klubový vítěz. Pravidla pro jeho získání vycházejí z předpisů příslušného  klubu. 
Současným evropským trendem klubových výstav je zadávání titulu Klubový vítěz bez jakýchkoliv 
omezení, neboť tak lze přilákat i kvalitní zahraniční konkurenci a výstavu celkově zatraktivnit. 
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých (nepovinně), Klubový vítěz, Nejkrásnější 
veterán, BOB  
  
SPECIÁLNÍ VÝSTAVY  
- tato výstava může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno 
chováno ve více chovatelských klubech. 
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy mladých (nepovinně), Vítěz speciální 
výstavy, Nejkrásnější veterán, BOB  
-Speciální i klubové výstavy, bývají pořádány i víckrát do roku, ale jen 1x může být zadáván titul 
„Klubový vítěz“ každého klubu a pouze jeden „ Vítěz speciální výstavy“ 
  
 
NÁRODNÍ VÝSTAVY  
- jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.  
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Národní vítěz, Nejkrásnější veterán, BOB. 
Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav se na některých národních výstavách v ČR titul 
Národní vítěz nezadává. Doporučuji ověřit zadávání titulu podle znění propozic  
  
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY  
jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na 
mezinárodních výstavách se posuzuje podle znění výstavního řádu FCI. 
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, CACIB, res.CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB  
  
 
SVĚTOVÉ VÝSTAVY  
jsou mezinárodní výstavy pořádané pod patronací FCI konané jednou v kalendářním roce v některé 
členské zemi FCI se zadáváním speciálních titulů. Země pořadatelství je určována Generálním 
zasedáním FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů (podobně jako 
Olympiáda).  
Zadávané tituly: CAJC = Světový vítěz mladých, CAC, res. CAC, CACIB = Světový vítěz, res. CACIB, 
Nejkrásnější veterán, BOB  
  



Rozdělení tříd 
Když máte vybráno, které výstavy se zúčastníte, musíte si rozmyslet do které třídy váš pes patří. Třídy 
se rozděluji podle věku a podle titulů či zkoušek, které pes už získal.  
  
a) třída štěňat může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku do 6 měsíců 
(obvykle od 3 do 6) 
 
b) třída dorostu může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku 6 - 9 
měsíců 
 
c) třída mladých musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 9 - 18 měsíců 
 
d) mezitřída - musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 15 - 24 měsíců 
 
e) třída otevřená musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince starší 15 měsíců, a to bez 
ohledu na získané tituly či absolvované zkoušky 
 
f) třída pracovní - musí být otevírána pro jedince starší 15 měsíců, a to: 
1) na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu 
Interšampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být 
doloženo tak zvaným "velkým certifikátem". Typ zkoušky opravňující k jeho vystavení vychází z 
požadavků FCI. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaný 
certifikátem, platí i pro plemena skupiny X.  
2) na ostatních typech výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se 
vystavuje tzv. „malý certifikát“. Ten vystavují organizace pověřené ČMKU. 
 
g) třída vítězů - musí být otevřena na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní. Je 
přístupná psům a fenám s některým z vyjmenovaných titulů: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 
Národní vítěz, šampión členského státu FCI nebo Interšampion. Platí pouze tituly získané v třídách 
určených pro dospělé jedince. Tudíž například titul Junioršampion není pro zařazení do třídy vítězů 
přípustný. 
 
h) třída šampiónů - musí být otevřena pouze na výstavě mezinárodní a hlásit se do ní mohou jedinci s 
titulem šampion členského státu FCI nebo titulem Interšampion FCI 
 
ch) třída veteránů - musí být otevírána na všech typech výstav a je přístupná psům a fenám starším 8 
let 
 
i) třída mimo konkurenci (čestná) - je nepovinně otevíraná třída, ve které se nezadávají ocenění ani 
tituly. V rámci této třídy vystavovatelé obvykle předvádějí výstavně velmi úspěšné psy a feny, které 
chtějí ukázat kynologické veřejnosti bez nároku na další tituly (pokud pro ně pořadatelé nevypíší 
nějakou speciální finálovou soutěž). 
 

Přihlášky 
Přihlášku vyplníte podle údajů, které máte v rodokmenu. Pokud svému psu říkáte „Alík“ ale v 
rodokmenu má „Apolón“ – samozřejmě napíšete, to co je v rodokmenu. Číslo zápisu, datum narození, 
jména otce a matky... to vše v průkaze původu najdete. 
  
K přihlášce musíte přiložit kopii průkazu původu a potvrzení o platbě (pokud hlásíte do třídy pracovní, 
tak přiložíte pracovní certifikát a pokud do třídy šampiónů, pak diplom získaného šampionátu). 



 

CO VÁS ČEKÁ NA VÝSTAVĚ  

Při vstupu na výstaviště 
Nejprve projdete veterinární kontrolou, je dobré mít euro pas či očkovací průkaz připraven zároveň se 
vstupním listem, který obdržíte přibližně týden před výstavou. Veterinární podmínky jsou vdžy 
detailně popsané na propozicích. 
  
První věc, kterou byste si měli vyzvednout je výstavní katalog, v tom zjistíte, které číslo kruhu máte a 
při troše štěstí bude v katalogu i mapa, abyste kruh snadno našli. Dále si potřebujete vyzvednout číslo 
katalogu, popřípadě celé výstavní desky. Buď se vyzvedají přímo v kruhu, nebo ve výstavní kanceláři 
či na speciálně určeném místě pro tento účel. Číslo pak musíte mít viditelně umístěné na sobě, 
nejlépe na levé straně, aby ho rozhodčí dobře viděl. 

Posouzení 
Pokud obdržíte desky s posudkem odevzdáváte je vedoucímu kruhu, když nastupujete. Vedoucí kruhu 
by měl zřetelně vyvolávat čísla psů, ale ne vždy se tak děje, takže radši dávejte dobrý pozor, kdy na 
vás přijde řada. Psi nastupují v pořadí jak je uvedeno v katalogu. Psi jsou vždy posuzováni před 
fenami. Nastoupí vždy všichni jedinci ze stejné třídy. 
 Třídy jsou obvykle v pořadí od nejmladších – čili štěňat, dorost, mladých.... Pokud vyhrajete svou 
třídu, musíte pak čekat na další porovnání. Záleží na typu výstavy. Např. na mezinárodní výstavě 
nastoupí všichni psi, kteří vyhráli ve třídě dospělých (tj.mezitřída, otevřená, pracovní a šampiónů) a 
utkají se o titul CACIB (čekatelství International Champion), stejně tak nastoupí potom feny, o BOB 
(Vítěz plemene) se tedy utkají CACIB pes, CACIB fena, mladí jedinci buď oba, nebo BOB mladých a 
Nejlepší veteráni. Na jiných typech výstav  o BOB nastupují vítězové všech tříd.  
 
Posouzení už jsme probrali na začátku v přípravě na výstavu. Teď jen důležitá připomínka-jakmile 
vstoupíte do výstavního kruhu, neměli byste se soustředit nic jiného než svého psa a na rozhodčího. 
Částečně musíte vnímat také své nejbližší sousedy vystavovatele. Toť vše. Neměli byste se nechat 
rozptýlit poznámkami diváků ani jiných majitelů či chovatelů (často bohužel nejapnými, tu a tam 
urážlivými či plnými závisti). Slabší nátury svou účast ve výstavním kruhu časem vzdají, silnější vydrží 
a nenechají si vystavování, jako svého koníčka, nijak zprotivit. Naopak si v něm najdou zalíbení a 
prima zábavu pro sebe i svého psa. Na to prosím pamatujte.  
 
Rozhodčí nechá psy nastoupit do kruhu. Pokud je třída velmi početná, může ji rozdělit do několika 
částí. Psy si rozhodčí obvykle nejprve prohlédne všechny pohromadě v postoji a pak si je nechá 
společně běhat, aby si je mohl porovnat všechny v pohybu. Pak pokračuje s posouzením jednotlivých 
jedinců a píše výstavní posudek, na jehož konci psu udělí výslednou známku. Až posoudí všechny psy 
ve třídě, pak je umisťuje na pořadí. Obvykle je nechá znovu společně běhat a opět je porovná i 
v postojích, je velmi důležité, aby se pes předváděl, co nejlépe, protože to často bývá rozhodujícím. 
Umisťují se 4 psy se známkou „výborná“ či „velmi dobrá“. 

Známky 
Je to systém podobný jako ve škole, od jedničky pro premianty až po dostatečnou pro ty psy, kteří se 
zcela nepodobají svému plemeni. 
  
Výborná (V): tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který sevelmi přibližuje ideálu 
popsanému standardem plemene a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být 
harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. 
Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého 



plemene. 
 
Velmi dobrá (VD): tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého 
plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady 
morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.  
 
Dobrá (D): toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné 
hrubší vady. 
 
Dostatečná (Dost.): toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale 
jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho. 
 
Neoceněn (Neoc.): tak bývá hodnocen bývá jedinec pro vady přechodného rázu. 
 
Vyloučen z posuzování (Diskvalif.): musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako 
vady vylučující, dále pak jedinci agresivní a vzhledem neodpovídající plemeni. 
 
Odstoupil (Odst.): zapíše se do posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování 
před zadáním známky  
   
Ve třídě štěňat a dorostu se zadávají známky: „Velmi nadějná“ a „Nadějná“, je to z důvodu, že psy 
v tak útlém věku ještě nejsou dokončeni ve svém vývoji a tak jim rozhodčí nemůže udělit stejné 
známky jako hotovým psům. 
 

Tituly 
Na závěr si probereme všechny tituly, které můžeme na výstavě získat. 
 Vítěz třídy 
zadává se jedinci oceněnému  známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, 
pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských.  
 
Oblastní vítěz (OV) 
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.  
 
Krajský vítěz (KrV)  
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů  
  
Klubový vítěz (KV)  
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává 
nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.  
 
Vítěz speciální výstavy (VSV) 
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, 
pracovní a vítězů.  
 
Národní vítěz (NV)  
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, 
pracovní a vítězů.  
Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul 
Národní vítěz nezadává. Vše je třeba si předem ověřit podle znění propozic konkrétní výstavy.  
 
Nejlepší veterán (Nej. veteran) 
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů  



Vítěz plemene (BOB) 
Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence 
všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. 
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC (nebo BOB Mladých) + pes i 
fena s titulem CACIB + Nejlepší veteráni. 
Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB 
všichni CAJC a CAC a Nejlepší veteráni 
 
CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých 
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na klubových, speciálních, 
národních a mezinárodních výstavách 
 
CAC - čekatelství českého šampionátu krásy 
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: mezitřídě,  otevřené, pracovní, vítězů - 
šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách. 
 
Reservní CAC (R.CAC) 
může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán CAC. Res. CAC se zadává 
ve  třídě: mezitřída,  otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, 
národních a mezinárodních výstavách.  
 
CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI 
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 (CAC) ze 
tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů.  
 
reservní CACIB  
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže 
postupuje výborný 2 (res. CAC) ze třídy, z které byl navržen CACIB a v soutěži pokračují i výborní 1 
(CAC) z ostatních tříd  
 

Finálové soutěže  
Probíhají v závěrečném kruhu tzv. MAIN RINGu.  
 
Mladý vystavovatel (Junior Handling) 
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není 
rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě 
posouzen. 
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 18 let. (citován 
Výstavní řád ČMKU ke dni 1.8.2006  
   
Nejhezčí pár psů  
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. 
Hodnotí se celkový soulad páru, správně vyjádřený pohlavní výraz i jednotnost pohybové mechaniky.  
 
Chovatelské skupiny  
Do soutěže o Nejlepší chovatelskou skupinu může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z 



vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na 
výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. Hodnotí se shoda typu, barevnosti, celkového 
vzhledu i soulad skupiny.  
 
Soutěž o nejlepšího plemeníka  
Vypisuje se pouze na klubových a speciálních výstavách v ČR (v zahraničí i na výstavách vyššího typu, 
včetně některých sekčních). Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli 
na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v 
normální konkurenci. 
   
Nejlepší veterán  
O titul soutěží dle znění propozic buď všichni jedinci ocenění titulem Nejlepší veterán nebo jen 
nejlepší z nich (pes nebo fena), jehož určil rozhodčí v kruhu  
 
Nejlepší štěně  
(může být rozděleno na psy a feny) - soutěží vítězové tříd štěňat ve věku od tří do šesti měsíců, 
smyslem soutěže je socializace štěňat a zvykání na výstavní procedury formou hry a kontaktu s 
ostatními psy i lidmi  
 
Nejlepší dorost  
soutěž může být rozdělena na kategorii psů a fen. Nastupují jedinci ze třídy dorostu oceněni známkou 
VN 1 (Velmi nadějná). Nepořádá se na všech výstavách, čtěte vždy propozice a informace v katalogu.   
 
Nejlepší mladý jedinec (BIS Junior)  
Do soutěže nastupují jedinci ze třídy mladých, kteří získali ocenění V1 a CAJC, případně BOB Junior, 
pokud se zadává. Nově se vybírají vítězové jednotlivých skupin FCI a z těch se určí ten nejlepší.  
 
Vítěz skupiny FCI (BOG) – Best of Group - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) 
příslušné skupiny FCI. Pořádá se na všech národních a mezinárodních výstavách. 
Pozn.: zkratka BOG znamená totéž co BIG (Best in Group)  
 
Nejkrásnější pes dne - Best of Day (BOD) - do soutěže nastupují vítězové skupin FCI (BOG), které byly 
toho dne posuzovány. Jde o soutěž vypisovanou na vícedenních výstavách. O titul BIS pak soutěží 
vítězové jednotlivých dnů. 
 
Vítěz výstavy (BIS) – Best In Show. Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI - BOG (případně 
vítězové dne - BOD). 
 
Pozn.: u výstav jiných typů než národních (platí národní výstavní řád) a mezinárodních (platí 
mezinárodní výstavní řád FCI) nastupují do soutěže vítězové určení zněním propozic nebo platí 
klubové výstavní řády (např. vítězové plemen na klubových či speciálních výstavách pro více plemen a 
pod.) Na nižších typech výstav odpovídá titulu BIS titul Nejkrásnější jedinec (klubové, speciální, 
oblastní, krajské...) výstavy. 
 
Teď už nezbývá nic víc než vám popřát: “Mnoho výstavních úspěchů!” 
 

Klára Wastiaux  
Professional Handler  

www.toklaramas.com   
www.t-kprofessional.com   

 


