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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

SVODY A VÝSTAVY PSŮ 

Svody psů 

  Pro psy od 6 měsíců stáří, 

 získává se přehled o vývoji jedince  

     a předávaných vlastnostech rodičů, 

 především pro chovatelské potřeby klubu, 

 hodnocení. 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

SVODY A VÝSTAVY PSŮ 

Výstavy psů 

 
 Pořádají se za účelem ocenění jednotlivých   
     jedinců a jejich absolvování je důležitým             
     kritériem při zařazování do chovu, 
 
 získáváme přehled o situaci v chovu. 

 

Ing. Lukáš Kandler 



MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

SVODY A VÝSTAVY PSŮ 

Výstavy psů 

Pořádají se výstavy: 
 

a) oblastní a krajské, 

b) klubové,  

c) speciální,  

d) národní,  

e) mezinárodní. 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 
Výstavy psů 

Psi a feny jsou na výstavě rozděleni do „kruhů“ podle plemen, 
pohlaví a tříd.  

Třídy jsou rozděleny na: 

a) třídu dorostu (6-9 měsíců), 

b) třídu mladých (9-18 měsíců), 

c) třídu otevřenou (od 15 měsíců), 

d) třídu pracovní (od 15 měsíců + uznaná zkouška z výkonu), 

e) třídu šampiónů (od 15 měsíců + titul národní nebo mezinárodní   

       „ Šampión krásy “, otevírána pouze na mezinárodní výstavě), 

f) třídu vítězů (od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může   

       být otevřena místo třídy šampiónu), 

g)    třídu veteránů (od 8 let). 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 
Výstavy psů 

Klasifikace na výstavách 
 

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením 
(stužka, rozeta apod.). 

  

a) Třída dorostu 

- velmi nadějný: žlutá barva 

- nadějný: bílá barva 

  

Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců  

a nezadává se titul Vítěz třídy. 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 
Výstavy psů 

Klasifikace na výstavách 
 

b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů   
nebo vítězů, veteránů: 

 

- výborná: modrá barva 

- velmi dobrá: červená barva 

- dobrá: zelená barva 

- dostatečná: fialová barva 

 

V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných 
známkou výborná či velmi dobrá. 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

Výstavy psů 

Klasifikace na výstavách 
 

Kromě získaného označení může nejlepší pes či fena získat             
i některá čekatelství titulů a tituly. Nejsou nárokové a navrhuje 
je rozhodčí při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 
 

Tituly: 

CAJC – čekatelství juniorského šampióna krásy ČR 

CAC – čekatelství šampióna krásy ČR 

CACIB – čekatelství mezinárodního šampióna krásy FCI 

BOB – vítěz plemene 

BIG – vítěz skupiny 

BIS – vítěz výstavy 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 366 – 369.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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