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VÝSTAVNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ PUDLŮ, z. s.   

 

Tento výstavní řád je platný pro oblastní výstavy pudlů (dále jen OVP) a klubové výstavy pudlů (dále 

jen KVP) pořádané Klubem chovatelů pudlů, z.s. (dále jen KCHP).  

A. Třídy  

Na OVP a KVP KCHP budou posuzováni pudlové v členění podle rázů, barev a pohlaví v následujících 

třídách:  

1) třída štěňat  

2) třída dorostu  

3) třída mladých  

4) mezitřída  

5) třída otevřená  

6) třída vítězů  

7) třída čestná  

8) třída veteránů  

 

ad1) do třídy štěňat se přihlašují pudlové ve věku od 4 do 6ti měsíců  

ad2) do třídy dorostu se přihlašují pudlové ve věku od 6ti do 9ti měsíců  

ad3) do třídy mladých se přihlašují pudlové ve věku od 9ti do 18ti měsíců  

ad4) do mezitřídy se přihlašují pudlové ve věku od 15ti do 24 měsíců, je vypisována pouze na KVP  

ad5) do třídy otevřené se přihlašují pudlové ve věku od 15ti měsíců  

ad6) do třídy vítězů se přihlašují pudlové ve věku od 15ti měsíců, kteří již získali minimálně titul:  

 pro OVP: klubový vítěz, Res. CACIB, národní vítěz a vyšší  

 pro KVP: šampion KCHP, CACIB, národní vítěz a vyšší  

ad7) do třídy čestné se mohou přihlásit pudlové ve věku od 15ti měsíců, kteří již získali titul:  

 šampion KCHP, národní šampion a mezinárodní šampion.  

ad8) do třídy veteránů se přihlašují pudlové ve věku od  osmi let.  

Všichni jedinci musí dosáhnout předepsaného věku v den konání výstavy.  

 

Do jednotlivých výškových rázů se pudlové přihlašují podle skutečně dosažené kohoutkové výšky  

 pudl toy od 24 do 28 cm vč. (povolená tolerance - 1 cm)  

 pudl trpasličí od 29 do 35 cm vč. 

 pudl střední od 36 do 45 cm vč. 

 pudl velký od 46 cm do 60 cm (povolená tolerance + 2 cm) 
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 B. Známky  

Vystavovaní jedinci se klasifikují podle své exteriérové hodnoty, úpravy srsti a předvedení. 

Posuzovatel není povinen vystavovaného jedince měřit. Vystavovaní jedinci jsou klasifikováni 

následujícími známkami:  

1) ve třídě štěňat a třídě dorostu:  

a) velmi nadějný  

b) nadějný  

 

2) ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, čestné a veteránů  

a) výborný (V) 

b) velmi dobrý (VD) 

c) dobrý (D) 

d) dostatečný 

e) diskvalifikován.  

 

ad 2a) Známku výborný/á/ může obdržet pouze pes/fena/:  

 v dokonale upraveném standardním střihu, ve třídě čestné a veteránů je za standardní 

považován i tzv. teriér střih,  

 harmonické tělesné stavby s výborně utvářenou hlavou, výborně vyvinutou kostrou a 

svalstvem,  

 -s dobrým pohybovým aparátem,  

 -s jasně vyjádřenými znaky typu a pohlaví,  

 perfektním předvedením 

 

ad2b) Známku velmi dobrý/á/ může obdržet pouze pes/fena/:  

 v dobře upraveném standardním střihu,  

 odpovídající všem hlavním požadavkům standardu a vykazující několik nedostatků 

nepřecházejících však do vad,  

 s dobrým předvedením  

 

ad2c) Známku dobrý/á/ může obdržet pes/fena/:  

 ve standardním střihu,  

 s vadami exteriéru nebo řadou nedostatků,  

 s nedostatečně vyvinutými znaky typu nebo pohlaví,  
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ad2d) Známku dostatečný/á/ může obdržet pes/fena/: 

 s hrubými vadami 

 

ad2e) Pes nebo fena vykazující vylučující vady, nebo agresivní jedinec musí být diskvalifikován 

 

C. Tituly zadávané přímo na OVP nebo KVP KCHP  

 

1. čekatel dorost šampiona KCHP (ČDŠ)  

2. CAJC ČR  

3. čekatel mladého šampiona KCHP (ČMŠ)  

4. CAC ČR  

5. Res. CAC ČR  

6. čekatel šampiona KCHP (ČŠK)  

7. čekatel šampiona šampionů KCHP (ČŠŠ)  

8. čekatel veterán šampiona (ČVŠ)  

9. čekatel čestného šampiona (ČČŠ)  

10. mladý klubový vítěz KCHP (MKV) 

11. klubový vítěz KCHP (KV) 

12. nejlepší pes a fena třídy veteránů  

13. nejlepší pes a fena třídy čestné  

14. nejlepší pes a fena třídy štěňat  

15. nejlepší pes a fena tř. dorostu  

16. mladý vítěz barevného rázu  

17. nejlepší pes a fena tř. mladých  

18. vítěz barevného rázu  

19. nejlepší pes a fena výstavy  

20. vítěz OVP /KVP/ KCHP (BISS)  

 

ad1) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec předvedený ve třídě dorostu a oceněný 

známkou „velmi nadějný/á/ 1“  

ad2) tento titul může získat na KVP jedinec předvedený ve třídě mladých a oceněný známkou  

„výborný/á/ 1“  

ad3) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec předvedený ve třídě mladých a oceněný  

známkou „výborný/á/ 1“  

ad4) tento titul může získat na KVP jedinec oceněný ve třídě otevřené, mezitřídě a ve třídě vítězů  

známkou „výborný/á/ 1“  

ad5) tento titul může získat na KVP jedinec oceněný ve třídě otevřené, mezitřídě a ve třídě vítězů  

známkou „výborný/á/ 2“  
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ad6) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec oceněný ve třídě otevřené známkou  

„výborný/á/ 1“, na KVP o tento titul soutěží pes /fena/ ocenění známkou „výborná 1“ v mezitřídě a ve 

třídě otevřené.  

ad7) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec oceněný ve třídě vítězů známkou  

„výborný/á/ 1“  

ad8) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec oceněný ve třídě veteránů známkou  

„ výborný/á/ 1“  

ad9) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec oceněný ve třídě čestné známkou „ výborný/á/ 

1“  

ad10) tento titul se uděluje na KVP se zadáváním titulu MKV psovi nebo feně ve všech barevných a 

výškových rázech, o tento titul soutěží držitel a držitelka titulu ČMŠ resp. CAJC pes a fena 

ad11) tento titul se uděluje na KVP se zadáváním titulu KV psovi a feně ve všech barevných a 

výškových rázech, o tento titul soutěží držitel/ka/ titulu CAC  

ad12) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni jedinci držitelé titulu ČVŠ, psi a feny zvlášť  

ad13) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni jedinci držitelé titulu ČČŠ, psi a feny zvlášť  

ad14) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni jedinci ocenění ve třídě štěňat známkou VN1, psi 

a feny zvlášť  

ad15) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni držitelé titulu ČDŠ, psi a feny zvlášť  

ad16) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP v jednotlivých barevných rázech všichni držitelé titulu 

ČMŠ resp. CAJC, psi a feny zvlášť  

ad17) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni držitelé titulu mladý vítěz barevného rázu, psi a 

feny zvlášť; určuje se pořadí prvních dvou  

ad18) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP v jednotlivých barevných rázech všichni držitelé titulu 

ČKŠ resp. ČŠŠ resp. CAC resp. klubový vítěz, psi a feny zvlášť  

ad19) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni držitelé titulu vítěz barevného rázu, psi a feny 

zvlášť; určuje se pořadí prvních dvou  

ad20) o tento titul soutěží na OVP resp. KVP všichni držitelé titulů uvedených pod bodem ad 12), ad 

13), ad 17) a ad 19); určuje se pořadí prvních čtyř.  

 

Klubové tituly budou na výstavách KCHP zadávány pouze jedincům v barvách uznaných standardem 

FCI. Tituly uvedené pod bodem „C“ tohoto výstavního řádu nejsou nárokové. 

 

D. Tituly udělované KCHP na základě čekatelství  

1) dorost šampion KCHP  

2) mladý šampion KCHP  
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3) šampion KCHP  

4) šampion šampionů KCHP  

5) čestný šampion KCHP  

6) veterán šampion KCHP  

7) šampion práce KCHP 

 

ad1) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3x titul ČDŠ  

od dvou různých rozhodčích. Titul ČDŠ může být nahrazen oceněním velmi nadějný/á/ 1  

ze třídy štěňat nebo oceněním VN1 z jakékoli národní nebo mezinárodní výstavy s tím, že  

alespoň jedenkrát musí být pes/fena/ oceněn na výstavě KCHP  

ad2) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3x titul ČMŠ  

od dvou různých rozhodčích. Jeden titul ČMŠ může být nahrazen titulem CAJC ČR z jakékoli  

národní nebo mezinárodní výstavy psů pořádané ČMKU.  

ad3) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 4x titul ČŠK  

od tří různých rozhodčích ve dvou výstavních sezonách. Zahraniční vystavovatelé mohou pro přiznání 

titulu použít i titul získaný ve třídě vítězů. 

ad4) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 4x titul ČŠŠ  

od tří různých rozhodčích ve dvou výstavních sezonách.  

ad5) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3x titul ČČŠ od  

dvou různých rozhodčích  

ad6) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3x titul ČVŠ od  

dvou různých rozhodčích 

Ad7) tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 2x titul ČKŠ nebo 

ČŠŠ od dvou různých rozhodčích a splnil pracovní podmínky dané přílohou č.1. tohoto řádu. 

O tituly lze požádat vyplněním formuláře  „Žádost o přiznání titulu Šampiona KCHP“ (e- mailem, klas. 

poštou).  

 

E. Zvláštní soutěže  

1) dítě a pes  

2) nejlepší chovatelská skupina  

3) nejlepší odchovy po krycím psovi  

4) nejlepší chovatelský pár  
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5) nejlepší pár psů  

 

ad 1) Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích:  

5 - 8 let věku dítěte  

9 - 13 let věku dítěte  

Posuzuje se kontakt dítěte a psa a předvedení psa dítětem  

 

ad 2) Přihlásit do soutěže se může chovatel, který předvede minimálně 3 jedince a maximálně 5 

jedinců stejného barevného a výškového rázu pocházející z jeho chovatelské stanice a to minimálně 

po jedné matce a dvou otcích. Posuzuje se typová vyrovnanost a kvalita odchovů  

ad 3) Přihlásit do soutěže se může majitel krycího psa, který předvede minimálně 3 a maximálně 5 

jedinců stejného barevného a výškového rázu pocházející po jeho psovi a několika matkách. Posuzuje 

se typová vyrovnanost a kvalita odchovů  

ad 4) Do soutěže se přihlašuje pes a fena stejného výškového a barevného rázu pocházející z jedné  

chovatelské stanice. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita odchovů  

ad 5) Do soutěže se přihlašuje pes a fena stejného výškového a barevného rázu v majetku jedné 

osoby.  

Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita jedinců.  

Pudlové přihlášení do zvláštních soutěží musí být na OVP resp. KVP předvedeni v některé z vypsaných  

tříd.  

U třídy čestné a veteránů se v katalogu uvádí pouze 10 nejdůležitějších titulů.  

 

F. Závěrečná ustanovení  

Na každé OVP resp. KVP obdrží předvedený pudl písemný posudek. U titulu, kde je to nutné, obdrží 

pes/fena/ osvědčení o jejich přidělení. V případě spolumajitelství psa může pořadatel výstavy 

požadovat předložení spolumajitelské smlouvy.  

Tento výstavní řád navazuje na výstavní řád ČMKU a upravuje zadávání klubových titulů.  

 Přílohy: 

- 1) Podmínky pro udělení titulu Pracovní šampion KCHP 

- 2) Žádost o udělení titulu KCHP 

 

Tento výstavní řád SKCHP nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. 
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Příloha k Výstavnímu řádu KCHP – podmínky pro udělení titulu šampion práce  

 

Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedince, který získal: 

- dvě čekatelství klubového šampiona nebo klubového šampiona šampionů (ČKŠ, ČŠŠ) KCHP. Jedno 

čekatelství může být nahrazeno čekatelstvím ze třídy mladých, čestné nebo veteránů, a při splnění 

těchto podmínek: 

- umístění v individuální disciplíně do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy, FCI, 

ČR  

- získání titulu ve výkonu psa na mezinárodní či národní úrovni (FCI šampion práce, agility, obedience)  

- splnění záchranářského atestu IRO / přijetí do systému IZS  

- získáním 30 bodů podle přiložené tabulky.  

 

Kromě bodů uvedených v tabulce č. 1 může pes získat další body:  

a) Umístění na mistrovství republiky pudlů v agility (pod záštitou KCHP): 

1. místo - 15 bodů 

2. místo – 10 bodů 

3. místo – 5 bodů 

 

b) Umístění na mistrovství světa, Evropy (v jednotlivých disciplínách): 

V prvních 20% startovního pole – 20 bodů 

V prvních 20-40% startovního pole- 10 bodů 

 

c) Umístění na mistrovství republiky (v jednotlivých disciplínách): 

V prvních 20% startovního pole – 10 bodů 

V prvních 20-40% startovního pole- 5 bodů 

 

Jeden pes může získat body za umístění opakovaně každý rok. 

 

V žádosti bude uveden soupis vykonaných zkoušek, získaných titulů nebo umístění a splnění všech 

podmínek (doložit lze i v kopiích). Zkoušku se stejným označením lze započítat jen jednou.  
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ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KCHP 

*OZNAČTE KŘÍŽKEM: 

☐ DOROST ŠAMPION  

☐ MLADÝ ŠAMPION  

☐ ŠAMPION KCHP  

☐ ŠAMPION ŠAMPIONŮ   

☐ VETERÁN ŠAMPION  

☐ ČESTNÝ ŠAMPION  

☐ PRACOVNÍ ŠAMPION  

 

Ráz a barva 
 
 

 

Jméno psa 
 
 

 

Chovatelská stanice 
 
 

 

Č. záp. Pohlaví Datum narození 
 
 

Majitel 
 

 

Adresa, včetně PSČ 
 
 
 

e-mail Telefon 
 

 

Výstavy: 

 

SOUPIS ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ PRO UDĚLENÍ PRACOVNÍ ŠAMPION: 

 

Upomínkovou cenu a diplom si převezmu na výstavě KCHP: 

Dne: Místo konání: 
 

Poplatek ve výši 150,- Kč uhrazen dne:     Datum a podpis: 

p.č. Datum Místo Třída Rozhodčí 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   


