
 

 

KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ o.s. 

VÝSTAVNÍ ŘÁD 

 

1. TYPY VÝSTAV POŘÁDANÝCH KLUBEM 
 
- klubová výstava se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz 
- klubový výstava se zadáváním titulů CAJC, CAC 
- speciální výstava pro plemeno Bearded Collie se zadáváním titulů CAJC, CAC, Vítěz  
  speciální výstavy 
- klubový výstava bez zadávání titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz 
 

2. VÝSTAVNÍ ŘÁD 
 
Výstavním řádem klubu je Výstavní řád Českomoravské kynologické unie v platném znění 
resp. jeho 
ustanovení vztahující se k výstavám pořádaných klubem. 
Součástí výstavního řádu klubu je Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu 
psů pro 
hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie v platném znění. 
 

3. SPECIFIKA VÝSTAV POŘÁDANÝCH KLUBEM 
 
Organizátorem všech výstav pořádaných klubem je výbor klubu. Ten může pořádáním 
jednotlivé výstavy pověřit smlouvou i třetí osobu. Dobrovolná spolupráce s řádnými členu 
klubu je vítána. 
 
Na všech výstavách pořádaných klubem jsou vypsány tyto třídy: 

- třída štěňat (4-6 měsíců) 
- třída dorostu (6-9 měsíců) 
- třída mladých (9-18 měsíců) 
- mezitřída (15-24 měsíců) 
- třída otevřená (od 15 měsíců) 
- třída pracovní (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s tzv. „malým certifikátem“ 

vystaveným organizací pověřenou Českomoravskou kynologickou unií nebo přímo 
Českomoravskou kynologickou unií 

- třída vítězů (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním 
titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze 
speciální výstavy 

- třída veteránů (od 8 let) 
- třída čestná (od 15 měsíců) – přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním 

titulem šampióna či titulem klubový vítěz, národní vítěz nebo vítěz speciální výstavy 
- třída mimo konkurenci (od 15 měsíců) – v této třídě je možné vystavit psy bez nároku 

na klasifikaci a pořadí 
 

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na 
výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. 
 
Ve všech třídách (s výjimkou třídy mimo konkurenci) určí rozhodčí pořadí 1-4, a to ve třídách 
štěňat a dorostu se známkou velmi nadějný a v ostatních třídách se známkou výborný. V 
případě, že není dostatečný počet jedinců s těmito známkami, pořadí se doplní o jedince ve 
třídách štěňat a dorostu se známkou nadějný a v ostatních třídách se známkou velmi dobrý. 
 



 

 

Zadávání čekatelství na výstavách pořádaných klubem: 
 
CAJC (čekatelství Českého junior šampiona) – může být zadáno pouze psovi a feně ve třídě 
mladých se známkou výborná 1. Titul se nezadává na klubové výstavě bez zadávání CAJC, 
CAC, Klubový vítěz. 
 
CAC (čekatelství Českého šampiona) – může být zadáno psovi a feně v každé příslušné 
třídě (mezitřídě a třídě otevřené, pracovní a vítězů) se známkou výborná 1. Titul se 
nezadává na klubové výstavě bez zadávání CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Držitelé čekatelství obdrží na výstavě certifikát ČMKU o získání těchto čekatelství. 
 
Tituly na výstavách pořádaných klubem: 
 
Vítěz třídy – titul může být zadán psovi a feně ve všech třídách s výjimkou třídy mimo 
konkurenci se známkou výborná 1 resp. velmi nadějná 1 na klubové výstavě bez zadávání 
titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Klubový vítěz – titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC na 
klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Klubový vítěz mladých – titul může být zadán psovi a feně, kteří jsou držiteli čekatelství 
CAJC na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Klubový vítěz veteránů – titul může být zadán psovi a feně ve třídě veteránů se známkou 
výborná 1 na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Vítěz speciální výstavy – titul může být zadán psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství 
CAC na speciální výstavě pro plemeno Bearded Collie se zadáváním titulů CAJC, CAC, 
Vítěz speciální výstavy. 
 
Vítěz výstavy – na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC může být titul zadán 
psovi a feně z konkurence držitelů čekatelství CAC a na klubové výstavě bez zadávání titulů 
CAJC, CAC, Klubový vítěz může být titul zadán psovi a feně z konkurence vítězů třídy a to 
pouze mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. 
Titul se nezapisuje do průkazu původu a neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů. 
 
Nejlepší štěně plemene – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou velmi nadějná 1 
ze třídy štěňat. 
Titul se nezapisuje do průkazu původu. 
 
Nejlepší dorost plemene – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou velmi nadějná 1 
ze třídy dorostu. 
Titul se nezapisuje do průkazu původu.  
 
Nejlepší mladý plemene – titul může být zadán psovi nebo feně z konkurence držitelů CAJC 
nebo z konkurence vítězů třídy mladých na klubové výstavě bez zadávání titulů CAJC, CAC,  
Klubový vítěz. 
 
Nejlepší veterán plemene – titul může být zadán psovi nebo feně se známkou výborná 1 ze 
třídy veteránů. 
 
Vítěz plemene / BOB – do soutěže nastupují nejlepší mladý plemene, nejlepší dospělí jedinci 
(klubový vítěz, vítěz speciální výstavy, vítěz výstavy) a nejlepší veterán plemene. Titul může 
být zadán pouze na výstavách se zadáváním CAC.  



 

 

Držitel titulu BOB obdrží na výstavě certifikát ČMKU o jeho získání. 
Držitelé ostatních titulů obdrží na výstavě certifikát klubu o jejich získání. 
 
Vítěz Memoriálu Milana Karena: 
 
Titul uděluje na klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz rozhodčí 
výstavy, avšak ve spolupráci s pí Annou Karenovou, je-li na výstavě přítomna. 
Titul obdrží nejlepší Bearded Collie pocházející z českého chovu. Soutěže se automaticky 
účastní každá Bearded Collie pocházející z českého chovu se známkou výborná resp. velmi 
nadějná, která se ve své třídě umístila na nejvyšším pořadí z pořadí 1-4 určeného rozhodčím 
při posuzování v jednotlivých třídách. 
Titul se nezapisuje do průkazu původu. 
 
Vítěz obdrží pohár a je mu na dobu do konání příští výstavy propůjčen historický putovní 
pohár. Poháry vítězi předá pí Anna Karenová, je-li na výstavě přítomna. 
 
Soutěže na výstavách pořádaných klubem: 
(pro plemeno Bearded Collie) 
 
Nejhezčí pár psů – pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 
majitele nebo stejných majitelů. 
 
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně 3 a maximálně 
5 jedinců pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (minimálně od 
dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v 
majetku chovatele. 
 
Nejlepší plemenný otec – majitel může do soutěže přihlásit svého psa, který byl na výstavě 
posouzen, a minimálně 3 jeho potomky, kteří byli na výstavě posouzeni a kteří pocházejí 
nejméně ze dvou matek. 
Soutěž se pořádá pouze při klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz. 
 
Nejlepší plemenná matka – majitel může do soutěže přihlásit svou fenu, která byla na 
výstavě posouzena, a minimálně 3 její potomky, kteří byli na výstavě posouzeni a kteří 
pocházejí nejméně ze dvou otců. 
Soutěž se pořádá pouze při klubové výstavě se zadáváním titulů CAJC, CAC, Klubový vítěz.  
 
Junior Handling – tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se 
předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící musí prokázat 
základní znalosti kynologie a plemene Bearded Collie.  
Rozdělení věkových kategorií: 1. skupina 9-13 let, 2. skupina 13-17 let.  
Určuje se pořadí na prvních pěti místech. Pes nemusí být na výstavě předveden. 
 
Dítě a pes – pro děti starší 3 let a mladší 9 let. Jde o přehlídku a možnost dítěte se 
prezentovat, neurčuje se pořadí. Pes nemusí být na výstavě předveden. 
 
Uzávěrky výstav: 
 
1. uzávěrka je 5 kalendářních týdnů před konáním výstavy 
2. uzávěrka je 3 kalendářní týdny před konáním výstavy 
 
Pro rozlišení plateb pro první a druhou uzávěrku rozhoduje datum poštovního razítka na 
obálce se zaslanou přihláškou nebo datum odeslání přihlášky e-mailem či on-line. 
 
Výstavní poplatky: 



 

 

Výstavní poplatky jsou stanoveny v základní sazbě pro nečleny klubu a ve snížené sazbě 
pro členy klubu s jakýmkoliv typem členství. Výstavní poplatky lze hradit v CZK nebo v EUR. 
V propozicích jednotlivých výstav musí být výstavní poplatky takto členěny. 
 
Za prvního psa nelze považovat psa ze třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné a mimo 
konkurenci. Majitel (či majitelé) druhého a dalších psů musí být totožný s majitelem (či 
majiteli) psa označeného jako první pes. 
 
Přihlášky bez dokladu o zaplacení výstavních poplatků nebudou přijaty s výjimkou 
zahraničních vystavovatelů. 
 
Zahraniční vystavovatelé mohou výstavní poplatky podle data uzávěrky uhradit na místě v 
den konání výstavy bez navýšení výstavních poplatků. V případě neúčasti na výstavě 
povinnost uhradit výstavní poplatky zůstává touto skutečností nedotčena. Do doby uhrazení 
dlužných výstavních poplatků nebude majiteli (či majitelům) umožněno zúčastnit se jiných 
výstav pořádaných klubem a jména dlužníků budou bez další identifikace uvedena na 
webové prezentaci klubu v samostatné sekci. Rejstřík dlužníků vede a spravuje pokladník 
klubu. 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Výjimky z Výstavního řádu se neudělují. 
 
Na jakékoliv výstavě pořádané klubem musí být k dispozici tento Výstavní řád, Výstavní řád 
Českomoravské kynologické unie a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu 
psů pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie, všechny v platném 
znění. 
 
Tento Výstavní řád byl schválen členskou schůzí KCHBC dne 9. 10. 2010. 
Tento Výstavní řád nabývá účinnosti 10 .10. 2010. 


