
Výstavy - Slovníček zkratek a termínů 

ACHR = Asociatia Chinologica Romana - Rumunský kynologický svaz  
AKC = American Kennel Club - kynologická organizace pořádající mnoho různých druhů výstav a 
soutěží v Americe, zastřešuje chov psů s PP, je obdobou FCI, s níž stále více spolupracuje. Vznikl v 
roce 1884.  
Baby class - třída štěňat od 3 do 6 měsíců věku ve světě, od 4 do 6 měsíců v ČR, FCI stanovuje jen: 
třída do 6 měsíců. Německy Welpenklasse  
BIG = z anglického originálu Best in Group - Vítěz skupiny, vžitá zkratka. Viz BOG níže.  
BIS = z anglického originálu Best in Show – Nejlepší jedinec výstavy. Jedná se o ocenění, které se 
uděluje ve finále, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy. Do soutěže nastupují jedinci, kteří obdrželi 
titul BOG - Vítěz skupiny na výstavě všech plemen nebo BOD na našich několikadenních výstavách.  
BJSg = Bundesjugendsieger - Vítěz Německa nebo Rakouska mladých  
BOB = z anglického originálu: Best of Breed - také jinak řečeno Vítěz plemene  
BOD = z anglického originálu: Best of Day - Vítěz výstavního dne. Uděluje se v závěrečných soutěžích 
při soutěži vítězů skupin FCI daného výstavního dne, z nichž se určí Nejlepší pes výstavního dne u 
některých vícedenních výstav (zejména v ČR) a u kombinovaných mezinárodních výstav, kde se 
nezadává BIS. Např. na dvou mezinárodních výstavách Szombathely x Oberwart. Nesmí se zadávat na 
sekčních a světových výstavách FCI.  
BOG = z anglického originálu: Best of Group - čili „Vítěz skupiny FCI“, titul uváděný oficiálně v 
materiálech FCI. Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10 skupin a z závěrečných soutěží (finálové 
soutěže) je z každé skupiny vybírán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen (BOB). 
Každý nejkrásnější pes skupiny FCI obdrží titul BOG (někdy používána zkratka BIG) a pokračuje do 
další soutěže, o titul BOD - Vítěz výstavního dne nebo BIS - Vítěz výstavy.  
Brace = soutěž párů, též Couple, německy Paarklassen. Předvádí se dvojice psů, pes a fena, stejného 
plemene a variety (v typu srsti a velikosti) v majetku jednoho majitele, kteří byli posouzeni na 
výstavě.  
Breeders class = soutěž chovatelských skupin, kdy skupina obsahuje nejméně tři a nejvýše pět jedinců 
jednoho plemene a variety bez ohledu na pohlaví, odchované jedním chovatelem (mající stejný název 
chovatelské stanice) ale nemusí být v jeho majetku, německy Zuchtgruppen Wettbewerb. Na 
některých výstavách není maximální počet jedinců ve skupině omezen.  
BSg., BundSg = Bundessieger, vítěz Německa nebo Rakouska. Ceněný titul z výstavy, kde se tento titul 
zadává jen jednou do roka.  
CAC = Certificat d’Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy členské země 
FCI. Titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (ve 
třídě šampionů ne vždy!) ohodnoceným známkou „výborný 1“, na výstavách mezinárodních, 
národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice i dalších zemích. Nejedná se o titul 
nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či 
fen. Zadává se pouze jedincům mimořádných kvalit. Podmínky udělování stanovuje každá národní 
kynologická organizace ve své kompetenci.  
CAC-QC = čekatelství národního šampionátu (např. Portugalska nebo Španělska), kdy je pro splnění 
podmínek šampionátu stanoveno povinné absolvování takové „kvalifikační výstavy“ (nebo výstav) na 
níž se zadává CAC-QC.  
CACIB = Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství mezinárodního 
titulu šampióna krásy - Interšampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek (365 dní mezi 
prvním a posledním čekatelstvím, 3 země, 3 různí rozhodčí) může daný pes získat titul Ich. tedy 
Interšampion.  
CAJC = čekatelství na národní titul „Šampión krásy mladých“. Je udělován psům a fenám pouze ve 
třídě mladých v ČR a SR dle podmínek řádu pro udělování tohoto titulu. V zahraničí může mít titul pro 
vítěze třídy mladých různé názvy jako Jg CAC, J CAC, Primus junior, Jugendsieger, Prvak mladich, 
Junior winner a podobně.  



CC = Challenge Certificat - osvědčení, které se podaří získat jen velmi malému počtu psů (praktikuje 
se v zemích, které spadají pod Kennel Club, tedy ne v ČR). Které plemeno na které výstavě bude mít 
příležitost získat CC určuje Kennel Club.  
Central-East European Cup winner = vítěz Středo-východoevropského poháru na výstavě o 
Středovýchodoevropský pohár. Výstavu pořádá jednou do roka některá z členských zemí FCI 
sdružená ve středovýchodoevropské sekci FCI. Titul má i formu vítěze mladých. Zadává se stejně jako 
sekční vítěz. Viz též heslo IMEEDS.  
CPC = Portugalský národní kynologický svaz  
CQ = Crufts qualification, německy Crufts qualifikation, jedna výstava v zemi za rok, kde je možno 
splnit získáním CAJC nebo CACIB kvalifikační podmínky na Crufts pro následující rok.  
Crufts = oficiálně největší výstava psů na světě konaná každoročně ve Velké Británii v Birminghamu, 
na výstavu je nutné se kvalifikovat, po změně veterinárních podmínek (zrušení karantény) už je 
přístupná psům z celého světa CWC = čekatelství národního šampionátu Polska  
ČKS = Český kynologický svaz  
ČMKJ = Českomoravská kynologická jednota  
ČMKU = Českomoravská kynologická unie (www.cmku.cz)  
ČMMJ = Českomoravská myslivecká jednota  
D = „dobrý“, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, 
že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce, anglicky Good (G), německy Gut (G).  
ENCI = Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Italský národní kynologický svaz  
EJW = European Junior winner, nejvyšší ocenění pro nejlepšího mladého psa a fenu na evropské 
výstavě psů FCI, někdy uvidíte i European Youth winner, ale toto znění neodpovídá platným řádům 
FCI.  
EV = Evropský vítěz, anglicky European winner (EW) německy Europasieger, nejvyšší ocenění na 
evropské výstavě psů FCI pro psa a fenu ve třídách dospělých  
FCA = Federacion Cinológica Argentina - Argentinský národní kynologický svaz  
FCI = Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace založená v roce 
1911. FCI sjednocuje podmínky zadávání mezinárodně platných titulů (výstavních i pracovních), 
základní chovatelské zásady, zásady posuzování a vystavování čistokrevných psů. Sestavuje kalendář 
mezinárodních výstav psů i závodů. Nevydává rodokmeny! Zakládajícími zeměmi FCI bylo pět 
evropských zemí - Německo, Belgie, Rakousko, Francie a Holandsko. Dnes do ní patří mnoho 
kynologických organizací pěti kontinentů (80 v roce 2006). Sídlo FCI je v Belgii. České kynologické 
organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské 
kynologické unie).  
GKC = Gibraltar Kennel Club - Kynologický svaz Gibraltaru  
GCh = Grand Champion = výstavní šampionát, jehož čekatelství lze získat pouze ve třídě šampionů v 
některých zemích (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Brazílie, Argentina... atd. )  
Group = označení skupiny plemen FCI 1-10 nebo nesprávně FCI I. – X., německy Gruppe 1-10  
HDGY- Maďarský Derby vítěz - titul zadávaný 1x ročně na Derby výstavě (obdoba naší Národní 
výstavy se zadáváním titulu Národní vítěz, titul však může získat pouze jedinec do věku 24 měsíců).  
HFGY - vítěz plemene (BOB) v Maďarsku  
HCH - Hungarian champion – Maďarský šampion  
HJCH – Hungarian Junior champion – Maďarský šampion mladých  
HKS = Chorvatský národní kynologický svaz  
Honour class = třída čestná vypisovaná pro držitele interšampion nebo šampion. Vítězové této třídy 
mají na Slovensku samostatnou finálovou soutěž, ale nesoutěží o BOB, naopak v Německu soutěží o 
BOB. Německy Ehren klasse.  
HPJ - Vítěz mladých Maďarska na úrovni titulu CAJC  
HVCH – Hungarian Veteran Champion, Maďarský veterán šampion  
CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu národní šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet tituly šampionů 
různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení šampionátu. Podmínky titulu „Český šampión“ 
jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých 



rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem šampiona 
(nikoliv však šampiona mladých!) má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, 
hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.  
Champion Class = třída šampionů od 15 měsíců s titulem šampiona dospělých z členské země FCI, 
německy Championklasse  
CHS (ch.s.) = chovatelská stanice (nikoliv chovná, jak bývá chybně uváděno!), anglicky Kennel, 
německy Zwinger  
IDS – International Dog Show, mezinárodní výstava psů  
ICH (INT., nebo také Ich.) = Interšampión - „Mezinárodní šampión krásy“. Nejvyšší šampionský titul 
přiznávaný FCI.  
IMEEDS = International Middle East European Dog show, Středovýchodoevropská výstava psů, o jejím 
pořádání rozhoduje SEV sekce FCI  
Intermediate Class = mezitřída od 15 do 24 měsíců věku, německy Zwischenklasse 
JBOB = Junior Best of Breed, vítěz plemene mladých, nejlepší mladý pes nebo fena plemene  
JBIS = Vítěz Best in Show mladých, také Junior BIS, o titul soutěží vítězové JBOG  
JBOG = Vítěz skupiny FCI mladých, Junior Best of Group nebo Junior BOG, soutěží nejlepší jedinci 
plemene mladých JBOB  
JCH (Jch.) = šampión mladých, Junior champion. Titul „Český junior šampión“ může získat pes či fena, 
kteří ve třídě mladých získali 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od minimálně 
dvou různých rozhodčích. Tento titul neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů. Zahraniční 
podmínky udělování šampionátu mladých stanovuje každá národní kynologická organizace ve své 
kompetenci.  
JgSg. = Jugendsieger, vítěz mladých, titul na úrovni našeho CAJC  
JH = junior handling, soutěž mladých vystavovatelů, obvykle rozdělená na dvě věkové kategorie  
Junior class = třída mladých 9 až 18 měsíců, německy Jugendklasse  
JWW = Junior World Winner = Světový vítěz mladých, zadává se pouze jednou ročně na Světové 
výstavě FCI, německy Weltjugendsieger - WJSg  
KC = Kennel Club - (britský) je nejstarším chovatelským klubem na světě. Vznikl v roce 1873. Je 
omezen na chovatelské aspekty, organizuje mnoho různých druhů výstav i největší výstavu na světě 
Crufts  
KCSM = Kennel Club San Marino, národní kynologický svaz republiky San Marino  
KJ = Kynologická jednota  
KOE = Kennel Club of Greece, národní kynologický svaz Řecka  
KSS = Kinološki Savez Republiky Serbije, národní kynologický svaz Srbska  
KV (Kl.v.) = Klubová výstava nebo zkratka titulu Klubový vítěz. Záleží na souvislostech.  
KV (Kr.v.) = Krajská výstava. Jedná se o výstavu (společně s Oblastní výstavou) nejnižšího stupně. Je 
určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul 
Krajský vítěz. Součástí krajských výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové 
nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.  
KZS = Kinoloska Zveza Slovenie, národní kynologický svaz Slovinska  
LOE = zkratka plemenné knihy Španělska v rodokmenech  
LOF = zkratka plemenné knihy Francie v rodokmenech  
LOSH = zkratka plemenné knihy Belgie v rodokmenech  
MEOE = Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, národní kynologický svaz Maďarska  
MET = zkratka plemenné knihy Maďarska v rodokmenech  
Multich. = Multichampion, pouze neoficiální titul! obvykle uváděný u psů, kteří mají přiznány národní 
šampionáty dospělých z více než tří různých zemí FCI  
N = „nedostatečný“, známka zadávaná na výstavách, soutěžích či zkouškách. Dalo by se říci, že se 
jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či jeho výkon byl nedostatečný.  
NHSB = zkratka plemenné knihy Holandska v rodokmenech  
NKK = Norsk Kennel Klub, národní kynologický svaz Norska  
NV = národní výstava, která je určena všem plemenům psů nebo zkratka titulu „Národní vítěz“  



Open class = třída otevřená od 15 měsíců, německy Offene klasse  
OV (Obl.v.) = Oblastní výstava. Jedná se o výstavu (společně s Krajskou výstavou) nejnižšího stupně. Je 
určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul 
„Oblastní vítěz“. Součástí oblastních výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i 
klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.  
ÖHZB = zkratka plemenné knihy Rakouska v rodokmenech  
Open class = třída otevřená od 15 měsíců dále bez omezení, německy Offene klasse  
PK = plemenná kniha, Stud book  
PP (p.p.) = průkaz původu, Pedigree  
P REG = pomocný registr, označení rodokmenu jedince, který nemá předky zapsané v oficiálních 
knihách FCI. Podmínky pro zápis jedinců do tohoto registru upravuje řád ČMKU.  
Prering (Prepare ring) = přípravný kruh, též Pre-Ring  
Progeny = soutěž odchovů po psovi či feně, kdy skupina obsahuje nejméně tři a nejvýše pět jedinců 
jednoho plemene a variety bez ohledu na pohlaví pocházejí po psu či feně (první generace, 
synové/dcery), německy Nachzuchtgruppe  
Puppy class = třída dorostu od 6 do 9 měsíců; německy Jüngstenklasse  
ÖKV = Österreichischer Kynologenverband, kynologický svaz Rakouska  
r. CAC (res. CAC) = jedincům ohodnoceným známkou „výborný 2“, může rozhodčí udělit res. CAC. Ten 
se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampionů (vítězů), pracovní, otevřené a v mezitřídě 
jedincům mimořádných kvalit, kterým by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě 
přítomen jedinec, který obdržel „výborný 1“, CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už 
má potvrzený (udělený) titul „Český šampion“, přiznává se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel 
res. CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s res. CAC na sekretariátě ČMKU. V jiných 
zemích upravují zadávání titulu příslušné národní řády.  
r. CACIB (res. CACIB) = rozhodčí může na mezinárodních výstavách udělit res. CACIB psovi/feně na 
druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB. Má-li jedince s titulem CACIB již přiznaný 
titul Interšampion, bude titul res. CACIB na FCI přiznán jako CACIB.  
REG. (u čísla zápisu) = jedná se o tzv. registrovaného jedince, který nemá tři plné generace předků 
zapsané v plemenných knihách FCI. Registrovaný jedinec sice může na mezinárodní výstavě získat 
titul CACIB, ale FCI mu nepotvrdí titul „Interchampion“. Nezřídka je důvodem registrovaného zápisu 
fakt, že předci štěněte byli do ČR dovezeni ze země, která není (či nebyla) členem FCI.  
RKF = Russian Kynological Federation, národní kynologický svaz Ruska  
RSCE = Real Sociedad Canina de Espaňa, kynologický svaz Španělska  
SCC ASSO = Société Centrale Canine pour l’Amélioration des Races de Chiens en France, kynologický 
svaz Francie  
SCMM = Société Centrale Canine Marocaine, národní kynologický svaz Maroka  
SH = seniorhandling, soutěž dospělých vystavovatelů  
SHSB = Schweizer Hundestammbuch, plemenná kniha Švýcarska  
SKG = Schweizerische Kinologische Gesellschaft, národní kynologický svaz Švýcarska  
SKJ = Slovenská kynologická jednota, národní kynologický svaz Slovenska  
SKK = Svaz kynologických klubů, zakládající člen ČMKU  
SKK = Swenska Kennelklubben, národní kynologický svaz Švédska  
SPZ = Slovenský poĺovnický zväz  
SRSH = Union Royale Cynologique Saint Hubert, kynologický svaz Belgie  
SV = Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této 
výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.  
SV = Světový vítěz česky v soupisce titulů  
ŠŠ = zkratka výstavy Šampion šampionů, Champion of Champions (CoC)  
U = „uspokojivý“, jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, odpovídá 
čtyřce  
UCHL = Union Cynologique Saint Hubert Luxembourg, národní kynologický svaz Lucemburska  
UChM = Moldavian Kennel Union, národní kynologický svaz Moldávie  



UKU = Ukrainian Kennel Union, národní kynologický svaz Ukrajiny  
V = „výborný“, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, 
že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu 
přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí 
nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.,Anglicky Excellent (Ex), německy Vorzüglich (V)  
VD = „velmi dobrý“, jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by 
se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto 
písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je „velmi dobrý“ v exteriéru pro dané plemeno a číslo 
označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě. Anglicky Very Good (VG), německy Sehr gut (SG)  
VDH = Verband für das Deutsche Hundewesen, národní kynologický svaz Německa  
VN = Velmi nadějný ve třídě štěňat a dorostu, anglicky Very Promissing (VP), německy Viel 
Versprechend (VV)  
VŘ = výstavní řád - určuje pravidla na výstavách tak, aby všechny výstavy na území České republiky 
měly jednotný a důstojný ráz. Bezprostředně navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI  
VSV (Vítěz SV) = Vítěz speciální výstavy, titul zadávaný na výstavě určené pro jednotlivá plemena, 
která je pořádána pouze 1x ročně  
VWW = Veteran World Winner, Světový vítěz veteránů, Weltveteransieger – VWSg  
WCC = Working class certificate, oficiální certifikát FCI o složené zkoušce platný pro zařazení psa do 
třídy pracovní, vystavuje ho národní kynologická organizace  
WDS = World dog show, Světová výstava FCI, největší akce pořádaná FCI s konkurencí psů z celého 
světa, koná se jen jednou do roka v jiné členské zemi FCI, zadává se na ní titul Světový vítěz mladých 
a Světový vítěz FCI pro daný kalendářní rok, německy Welthundeausstellung  
Working class = třída pracovní od 15 měsíců se složenou příslušnou zkouškou z výkonu, německy 
Gebrauchshundklasse  
WW = World winner, Světový vítěz (např. vítěz Světové výstavy je vítěz s titulem CACIB), německy 
Weltsieger – WSg.  
ZKwP = Zwiazek Kynologiczny w Polsce, národní kynologický svaz Polska 
 


