
Výstavy - známky 

Výborná (V): tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi 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  

Diskvalifikace (Diskvalif.): musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému 

standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je 

agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; 

který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato 

známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému 

vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující 

vady podle standardu plemene.  

Odstoupil (Odst.): zapíše se do posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z 

posuzování před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není odstoupení 

možné. 

Nemůže být posouzen: toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na 

svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo 

se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby 

těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po 

úrazu.  Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které 

naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má 

dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit 

původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). 

Ocenění psa se v Čechách provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta 

apod.).  

Třída štěňat a dorostu, kde se nezadává titul Vítěz třídy, ale jen se určuje pořadí prvních 

čtyř jedinců má tyto barvy stužek:  

Velmi nadějný: žlutá barva  

Nadějný: bílá  

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (nebo vítězů), veteránů dostává 

ocenění stužkami v těchto barvách:  

Výborná: modrá  

Velmi dobrá: červená  

Dobrá: zelená  

Dostatečná: fialová  

Do námi uváděných tříd patří ještě třída čestná nebo někde jen mimo konkurenci, v níž se 

nezadává hodnocení ocenění ani ocenění. Do případné speciální finálové soutěže obvykle 

postupují všichni zúčastnění jedinci.  

V zahraničí mnohdy stužky nedávají a dostanete jen kartičky, někde ani to ne a musí vám 

stačit posudek a kartička s potvrzením zadaného čekatelství. Občas mají na výstavách zcela 

rozdílné barvy ocenění. 



Tituly 

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. Na 

výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní může být výborným 1 zadáváno čekatelství 

českého šampionátu (ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě pracovní a 

vítězů - šampiónů CAC).   

Pozn.: ! Pro zadávání titulů v zahraničí na úrovni vítězství ve třídě se podmínky stát od státu 

liší a záleží na podmínkách šampionátů jednotlivých zemí. Někde se soutěží o jediný CAC 

mezi mezitřídou, třídou otevřenou, pracovní a šampionů, jinde se ve třídě šampionů CAC 

vůbec nezadává. Vždy si ověřte podmínky zadávání titulů, abyste věděli, do jaké třídy máte 

jet bojovat o tituly.  

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.  

Klubový vítěz mladých (KVM)  
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, některé kluby 

ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně.  

Vítěz speciální výstavy (VSV)  

zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, 

otevřené, pracovní a vítězů.  

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)  

zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se 

však nezadává.  

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!  

Nejhezčí veterán (Nej. veteran)  

pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.  

Vítěz plemene (BOB)  

nezadává se na oblastních a krajských výstavách (Pozn: jsou však i výstavy, které titul v 

propozicích i katalogu uvádějí a také ho zadávají).   

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 + pes i fena s 

titulem CACIB.  

Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o 

BOB všichni CAJC a CAC.  

Pozn. například v Maďarsku se titul BOB jmenuje HFGY.  

Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite Sex – BOS ) 

titul se může vypisovat na výstavách, kde se zadává BOB. Do soutěže nastupují účastníci 

soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec, který získal BOB. 



Jak se plní šampionát? 

CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých, u nás čekatelství českého junior 

šampiona. CAJC může být zadán výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se 

na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách. Na výstavách nižšího typu, 

oblastních a krajských, se nezadává! V zahraničí mnohdy obdobu tohoto titulu nemají, ale 

zadávají různě znějící tituly pro jedince s oceněním Výborný 1 ve třídě mladých. Např. HPJ v 

Maďarsku, Prvak razreda mladich ve Slovinsku, Zwycezca mlodziezy v Polsku, Prvak mladih 

v Chorvatsku, Jugendsbester v Rakousku, Jg. CAC v Německu atd. V zásadě se všude uděluje 

vítěznému jedinci ve třídě mladých psů a fen. Na zadané čekatelství CAJC (nebo na jinak 

pojmenované vítězství ve třídě mladých, pokud se nezadává přímo CAJC) bývají navázány 

další prestižní tituly udělované v této věkové kategorii: Světový vítěz mladých, Evropský 

vítěz mladých (či jiný sekční vítěz mladých), Evropský vítěz mladých VDH atd.  

 

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy  

CAC může být na výstavách v Čechách zadán výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: 

mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů. Zadává se na klubových, speciálních, 

národních a mezinárodních výstavách. Opět ho nelze získat na výstavách nižšího typu jako 

jsou oblastní a krajské! V zahraničí jsou na stejné úrovni tituly např. CWC v Polsku, CAC-

VDH v Německu, CAC Slo ve Slovinsku atd. Pozor, v některých zemích nemusí být CAC 

zadáván v každé třídě! Záleží na podmínkách stanovených pro splnění šampionátu dané země. 

Někde se CAC nezadává jen ve třídě šampionů, ale v ostatních třídách ano, jinde soutěží 

všechny třídy o jediný CAC pro psa a jediný pro fenu. 

Reservní CAC  

Titul může být v Čechách zadán výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán 

CAC. Res. CAC se zadává ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. 

Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách. Jsou země, kde 

se res. CAC vůbec nezadává (např. Polsko) a jiné, kde naopak součet několika res. CAC 

může nahradit platný CAC (např. Slovensko).  

Oba tituly, CAC i res. CAC, lze zadat i jedinci, který již titul šampiona získal. V tom případě 

platné čekatelství CAC obvykle přechází na jedince, kterému byl zadán res. CAC. 

Grand šampion 

Podmínky tohoto šampionátu si určují jednotlivé členské země FCI, ale v zásadě platí, že pro 

jeho splnění platí pouze čekatelství CAC získaná výhradně ve třídě šampionů.  

 

Veterán šampion 

Pro splnění šampionátu jsou nutná buď několikerá vítězství ve třídě veteránů nebo určený 

počet čekatelství Veterán CAC (Vet. CAC). Je zřejmé, že se titul týká pouze jedinců 

soutěžících v daní třídě a splňujících věk veterána. 

Mezinárodní šampionát krásy 

Mezinárodní kynologická organizace FCI stanovuje podmínky pro zadávání mezinárodně 

uznávaného a de facto nejvyššího možného šampionátu, jehož čekatelství je nezbytné získat 



v nejméně třech různých zemích.  

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI  
Tento titul navrhuje rozhodčí pouze na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z 

konkurence výborný 1 (CAC) ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampionů.  

Reservní CACIB  

Navrhuje jej rozhodčí pouze 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. Na zadané čekatelství CACIB bývají 

navázány další prestižní a čestné tituly: Světový vítěz, Sekční vítěz (např. Evropský vítěz), 

Mediterran winner, Central-East Europe winner, Bundessieger, Evropský vítěz VDH, 

vítězové zemí (např. Vítěz Rumunska), zemských celků (vítěz Badenska-Würtenberska...), 

vítězové měst (např. Vítěz Berlína, Aradu, San Marina...)... Všichni pořadatelé se snaží 

přilákat vystavovatele právě na svou akci prostřednictvím zajímavě vymyšlených výstavních 

titulů.  

V každé třídě, u nás mimo třídy štěňat, je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř 

jedinců. Stanovuje se pořadí ve třídě, nikoliv ve známce, a to z jedinců oceněných známkou 

výborný a velmi dobrý (může se tedy stát, že pořadí je určeno např. následovně: V1, CAC; 

V2; VD 3; D4). Žádný z uváděných titulů není nárokový, to znamená, že ho rozhodčí 

nemusí zadat, i když zadá psovi ocenění výborný 1.  

O co se dá v zahraničí někdy soutěžit? 

Best baby nebo Baby BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci velmi nadějných 1 ve 

třídě štěňat a určuje se tak nejlepší štěně postupující do finálové soutěže o Nejlepší štěně, buď 

v dané skupině FCI, nebo v rámci výstavního dne se všemi skupinami FCI dohromady. Přesná 

definice soutěže záleží na znění propozic výstavy.  

Best puppy nebo Puppy BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci velmi nadějných 1 

ve třídě dorostu a určuje se tak nejlepší dorostenec, postupující do finálové soutěže o Nejlepší 

dorost buď ve skupině FCI, nebo pro skupiny FCI společně nebo v rámci výstavního dne. 

Přesná definice soutěže záleží na znění propozic výstavy.  

Best junior nebo Junior BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci Výborných 1 

(případně CAJC) a určuje se tak nejlepší mladý jedinec, postupující do finálové soutěže o 

Nejlepšího mladého jedince buď ve skupině FCI nebo o BOD či BIS junior.  

Best veteran nebo Veteran BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci Výborných 1 ze 

tříd veteránů a určuje se tak nejlepší veterán plemene, postupující do finálové soutěže o 

Nejlepšího veterána dne či veteran BIS.  
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