
VÝSTAVNÍ ŘAD Klubu chovatelů pudlů 
Tento výstavní řád je platný pro oblastní výstavy pudlů (dále jen OVP) a klubové výstavy pudlů (dále jen KVP) 

pořádané Klubem chovatelů pudlů Praha (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 příhlašují 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, kteři 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. Jedinci přihlášení do této třídy se,  

        neúčastní soutěží o tituly.  

Ad8) do třídy veteránů se přihlašují pudlové ve věku od 8mi let.  

 

Všichni jedinci musí dosáhnout předepsaného věku v den konání výstavy. 

 

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

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

pudl trpasličí  od 28 do 35 cm 

pudl střední  od 35 do 45 cm 

pudl velký  od 45 cm do 60 cm (povolená tolerance + 2 cm)  

 

B. Známky 
Vystavovaní jedinci se klasifikují podle své exterierové 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  

b)  velmi dobrý 

c)  dobrý  

d)  dostatečný.  

 

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

 v dokonalém, vynikajícím způsobem upraveném standardním střihu ve třídě čestné a veteránů je za standardní 

považován i tzv. terier střih,  

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

 s dobrým pohybovým aparátem, 

 s jasně vyjádřenými znaky typu a pohlaví,  

 s 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,  

 

ad2d) Známku dostatečný/á/ může obdržet pes/fena/:  

 s hrubými vadami exterieru.  

 

Při posuzování v jednotlivých třídách určí posuzovatel pořadí prvních čtyř jedinců.  

 

Agresivní jedinci musí být vyloučeni z posuzování.  

 

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 

11) klubový vítěz KCHP 

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 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“  

ad6) tento titul může získat na OVP resp. KVP jedinec oceněný ve třídě otevřené známkou  

        „výborný/á/ 1“  

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 psovi nebo feně ve všech barevných a výškových rázech, o tento titul soutěží 

držitel a držitelka titulu ČMŠ resp. CAJC 

ad11) tento titul se uděluje na KVP psovi a feně ve všech barevných a výškových rázech, o tento titul  



        soutěží držitel/ka/ titulu ČŠK a ČŠŠ, resp. 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 souteží 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 souteží 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  

3)  šampion KCHP  

4)  šampion šampionů KCHP  

5)  čestný šampion KCHP  

6)  veterán šampion 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.  

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 

 

 

E. Zvláštní soutěže 
1)  dítě a pes 

2)  nejlepší chovatelská skupina 

3)  nejlepší odchovy po krycím psovi 

4)  nejlepší chovatelský pár  

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. 

 

S ohledem na možnost přihlášení do třídy čestné se ruší  „Přehlídka šampionů“. U třídy čestné a veteránů se 

v katalogu uvádí pouze 10 nejdůležitějších titulů. 

 

F. Přechodná ustanovení 

Jedinci, kteří do doby platnosti tohoto výstavního řádu tj do 31.12.2012 získali již body za soutěže ve třídě 

čestné a veteránů, mohou požádat o přiznáni titulu Čestný resp. Veterán šampion za následujících podmínek: 

Každé získané 4 body nahrazují jednoho čekatele příslušného šampiona , zbývající počet čekatelství  musí být 

doplněn dle tohoto řádu. 

 

E. Závěrečná ustanovení 
Na každé OVP resp. KVP obdrží předvedený pudl písemný posudek. Eventuelní věcné 

ceny dle rozhodnutí pořadatele výstavy. 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. 

 

  Tento výstavní řád KCHP nabývá účinnosti dnem 1.1.2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


