
Výstavní tituly a čekatelství zadávané dle VŘ ČMKU platného od 1.3.2016  
přehled dle typu výstavy 

 
Krajská výstava 

Vítěz třídy 
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, 
vítězů a veteránů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, 
velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.  
 
Krajský vítěz 
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, 
otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává 
stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u 
plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – Breeds. 
 
 

Oblastní výstava 
Vítěz třídy 
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , 
vítězů a veteránů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, 
velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.  
 
Oblastní vítěz 
Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, 
otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává 
stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u 
plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – Breeds. 
 
 

Klubová výstava s titulem Klubový vítěz 
a) čekatelství 
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ 
JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. V případě členění 
plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství 
uděleno podle uvedeného členění. 
 
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION 
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V 
případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být 
toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  
r.CAC – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve 
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI 
nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného 
členění.  
 
b) tituly 
Klubový vítěz 
Podmínky pro zadání titulů určují předpisy chovatelského klubu 

http://www.fci.be/
http://www.fci.be/


 
Vítěz plemene - Best of Breed - BOB 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (zpravidla Kluboví vítězové) 
 
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (zpravidla Kluboví 
vítězové) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  
 
Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors - BOJ 
Titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene 
se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB mladý jedinec, získává automaticky i titul BOJ. 
 
Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV 
Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se 
zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB veterán, získává automaticky i titul BOV. 
 
 

Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz 
a) čekatelství 
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. V případě členění plemene 
(na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno 
podle uvedeného členění. 
 
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION může být 
zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě 
členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto 
čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  
r.CAC – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve 
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI 
nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného 
členění.  
 
b) tituly 
Vítěz plemene- Best of Breed - BOB 
do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena  
 
V případě dospělých jedinců mohou do soutěže o BOB postoupit všichni CAC nebo si rozhodčí může 
udělat předvýběr a vybrat si z CAC nejlepší dospělou fenu a nejlepšího dospělého psa 
 
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS 



do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo  fena  opačného pohlaví 
než je jedinec, který obdržel titul BOB.  
 
V případě dospělých jedinců mohou do soutěže o BOS postoupit všichni CAC nebo si rozhodčí může 
udělat předvýběr a vybrat si z CAC nejlepší dospělou fenu a nejlepšího dospělého psa 
 
Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors - BOJ 
titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene 
se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB mladý jedinec, získává automaticky i titul BOJ. 
 
Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV 
Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se 
zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB veterán, získává automaticky i titul BOV. 
 

Speciální výstava 
a) čekatelství 
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. V případě členění plemene 
(na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno 
podle uvedeného členění. 
 
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION 
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V 
případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být 
toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  
r.CAC – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve 
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI 
nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného 
členění.  
 
b) tituly 
Vítěz speciální výstavy 
Zadává se nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, 
pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet 
oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene 
zadává, najdou zájemci na www.fci.be – Breeds. 
 
Vítěz plemene- Best of Breed - BOB 
do soutěže nas tupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů)  a  fena (V1 z třídy veteránů)  a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Vítězové speciální 
výstavy) 
 
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS 

http://www.fci.be/


Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů)  a nejlepší dospělí jedinci pes nebo  fena (zpravidla Kluboví 
vítězové) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  
 
Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors - BOJ 
titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene 
se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB mladý jedinec, získává automaticky i titul BOJ. 
 
Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV 
Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se 
zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB veterán, získává automaticky i titul BOV. 
 

Národní výstava 
a) čekatelství 
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. V případě členění plemene 
(na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno 
podle uvedeného členění. 
 
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION 
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V 
případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být 
toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  
r.CAC – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve 
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. V případě členění plemene (na základě předpisů FCI 
nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného 
členění.  
 
CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU  získávají  automaticky na pes i fena, kteří získali titul 
Národní vítěz.  
 
b) tituly 
Národní vítěz 
Zadává se nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, 
pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet 
oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene 
zadává, najdou zájemci na www.fci.be – Breeds. 
 
Vítěz plemene - Best of Breed - BOB 
do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů)  a  fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (Národní vítěz) 
 
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS 
do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo  fena (Národní vítěz) 
opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  

http://www.fci.be/


 
Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors - BOJ 
titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene 
se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB mladý jedinec, získává automaticky i titul BOJ. 
 
Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV 
Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se 
zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB veterán, získává automaticky i titul BOV. 
 
 

Mezinárodní výstava 
a) čekatelství 
CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ JUNIOR 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. V případě členění plemene 
(na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno 
podle uvedeného členění. 
 
CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION 
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů. V 
případě členění plemene (na základě předpisů FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být 
toto čekatelství uděleno podle uvedeného členění.  
r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ČESKÝ 
ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve 
třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů. V případě členění plemene (na základě předpisů 
FCI nebo ČMKU) dle zbarvení, velikosti a váhy může být toto čekatelství uděleno podle uvedeného 
členění.  
 
CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU  získávají  automaticky na pes i fena, kteří získali 
čekatelství CACIB, v případě plemen NON FCI jedinci s titulem BOB. 

 
CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství 
mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i 
feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.  
 
b) tituly 
Vítěz plemene - Best of Breed - BOB 
Dle výstavního řádu FCI do soutěže postupují nejlepší mladý pes a fena, CACIB pes a fena a nejlepší 
veterán pes a fena. 
  
Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes nebo fena, nejlepší veterán pes  nebo fena   a  CACIB  pes 
nebo  fena opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.  
 
Nejlepší mladý  plemene – Best of Juniors - BOJ 
titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene 
se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB mladý jedinec, získává automaticky i titul BOJ. 



 
Nejlepší veterán plemene – Best of Veterans – BOV 
Titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se 
zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB. Obdrží-li 
titul BOB veterán, získává automaticky i titul BOV. 
 

                                Zpracovala: Tichá 
 


