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Výstavy potřebné pro uchovnění 
 
V roce 2020 došlo v Zápisním řádu KCHJ ČR ke změnám v definici výstav potřebných 

pro uchovnění našich jezevčíků. Zatímco u standardních rázů a u „pracovní varianty“ 
uchovnění miniatur není mnoho nejistot, pak „čistě výstavní varianta“ uchovnění miniatur 
vyžaduje vysvětlení. 

 
 

Nejprve tedy podmínky našeho zápisního řádu: 
 
Článek II. Chovní jedinci, odstavec 4. 
 
Normální ráz – psi i feny: -Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na klubové 

nebo speciální výstavě v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu. 
Trpasličí a králičí ráz – psi i feny:  
A) - Výstavní ocenění: výborná nebo velmi dobrá na klubové nebo speciální výstavě 

v ČR ve věku minimálně 15 měsíců zapsaná v průkazu původu. 
 
B) - Výstavní ocenění: 3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním 

čekatelství CAC nebo na oblastní výstavě pořádané ČMKJ ve věku minimálně 15 
měsíců zapsané v průkazu původu.  Z toho minimálně 2x ocenění výborná, min.  2 ocenění 
musí být získané na výstavě pořádané KCHJ ČR. 

 
 

Nyní typy výstav dle výstavního řádu ČMKU: 
 
Článek 3 - Druhy výstav 
Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:  

a) oblastní a krajské  
b) oblastní a krajské klubové  
c) klubové (CAC, CAJC)  
d) speciální (CAC, CAJC) 
e) klubové speciální (CAC, CAJC) 
f) národní (CAC, CAJC, CAC CMKU)  
g) mezinárodní (CAC, CAC CMKU, CAJC, CACIB – FCI)  
h) mimořádná výstava 

 
a) Oblastní a krajské výstavy: ... Součástí oblastních a krajských výstav mohou být 

speciální a klubové výstavy chovatelských klubů. V uvedeném případě se jedinci 
daných plemen mohou zúčastnit pouze výstavy klubové či speciální a obdržet pouze 
tituly a čekatelství na ní zadávaná.  

b) Oblastní a krajské klubové bez zadávání čekatelství českých šampionátů a s či bez 
zadávání čekatelství klubového šampionátu.   

c) Klubové výstavy: pro plemeno a klub ... 
d) Speciální výstavy … přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, které spadá 

do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být 
současně klubovou výstavou. ... 

  



 
 
 
 
 
A teď konečně vysvětlení pojmů: 
 
„Normální rázy“ a „Trpasličí a králičí ráz“ varianta „A“ 
„na klubové nebo speciální výstavě v ČR“ – tady snad ani není co vysvětlovat. Prostě 

každá klubová či speciální výstava, bez ohledu, zda se na ní zadávají tituly či nikoliv. 
Samozřejmě i ta klubová výstava, jež je součástí oblastní/krajské výstavy, a je uvedena 
v jejích propozicích. 

 
„Trpasličí a králičí ráz“ varianta „B“. Zde je nutné splnit dvě podmínky současně: 
 

1. „3x výborná nebo velmi dobrá na výstavě v ČR se zadáváním čekatelství CAC“ –
Jedná se tedy o všechny výstavy se zadáváním CAC pro jezevčíky. „nebo na 
oblastní výstavě pořádané ČMKJ“ – oblastní výstavy jsou v ČR pořádány ČMKJ, 
která pověřuje pořádáním organizátora (např. „Výstavní výbor Chomutov“). Nezáleží 
na tom, zda je nebo není součástí oblastní výstavy klubová či oblastní klubová 
výstava pro jezevčíky. 
 

2. „min.  2 ocenění musí být získané na výstavě pořádané KCHJ ČR“ – dle definice 
Výstavního řádu ČMKU se jedná o: 

a. Oblastní a krajské klubové (bez zadávání čekatelství) (např. Oblastní výstava 
Chomutov, Krajská výstava Louny) 

b. Klubové (se zadáváním čekatelství) (např. „Konopiště“, Starý Plzenec“) 
c. Speciální výstavy (např. „Jaroměřice“) 

V případě, že jsou výše uvedené výstavy součástí Oblastních či krajských výstav, 
pak je KCHJ ČR spolupořadatelem! 

 
Která kombinace tedy pro „variantu B“ vyhoví a která nevyhoví? 
 
OV Praha Džbán + OV Náměšť na Hané + OV Chomutov:  
podmínka 1 ANO (3 x OV), podmínka 2 ANO ( 3 x Oblastní klubová výstava) 
 
KV Louny + OV Náměšť na Hané + OV Chomutov:  
podmínka 1 NE (2 x OV), podmínka 2 ANO ( 2 x Oblastní KV + 1 x Krajská KV) 
 
KV Louny + MV Praha + OV Chomutov:  
podmínka 1 NE (1 x OV + 1 x CAC), podmínka 2 ANO (1 x Oblastní KV + 1 x Krajská KV) 
 
KV Louny + MV Praha + OV Chomutov + NV Olomouc:  
podmínka 1 ANO (1 x OV + 2 x CAC), podmínka 2 ANO (1 x Oblastní KV + 1 x Krajská KV) 
 
Problém tedy činí Krajské výstavy, se kterými se v našem zápisním řádu nepočítalo! 


