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KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY KCHJ ČR 
 

Řád pro udělování titulů: 
 

I. KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH KCHJ ČR 
II. KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY KCHJ ČR 

III. KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY VETERÁNŮ KCHJ ČR 
 
I. ŘÁD PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH KCHJ ČR 
1) Získání 3 x CCJ minimálně od 2 rozhodčích na výstavách pořádaných nebo spolupořádaných 

KCHJ ČR. 
2) Nejméně jedno CCJ musí být získáno na klubové výstavě jezevčíků nebo na speciální výstavě 
jezevčíků. Ostatní CCJ mohou být získány na oblastní klubové nebo krajské klubové výstavě 
jezevčíků. 
3) Majitel psa musí být členem KCHJ ČR. 
 
PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY MLADÝCH 
KCHJ ČR (CCJ – Certificate Club Junior) 
1) CCJ se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách jezevčíků, krajských klubových 
výstavách jezevčíků, na klubových výstavách jezevčíků a na speciální výstavě jezevčíků. 
2) CCJ se uděluje psům a fenám zvlášť ve třídě mladých. 
3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení CCJ může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 
4) CCJ není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 
5) CCJ se může udělit psovi a feně oceněné známkou "výborný 1". 
6) Získání CCJ potvrdí pořadatel výstavy zapsáním do posudku psa. 
 
 
II. ŘÁD PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY KCHJ ČR 
1) Získání 3x CC nejméně ve dvou výstavních sezonách (tj. kalendářních rocích) od minimálně 3 
rozhodčích na výstavách pořádaných nebo spolupořádaných KCHJ ČR. 
2) Nejméně dvě CC musí být získány na klubové výstavě jezevčíků nebo na speciální výstavě 
jezevčíků. Další CC může být získáno na oblastní klubové nebo krajské klubové výstavě jezevčíků. 
3) Podmínkou je absolvovaná zkouška nebo soutěž uvedená v Řádu Českomoravské myslivecké 
jednoty z.s. pro zkoušky loveckých psů z výkonu nebo v „Zkušebním řádu pro pracovní zkoušky a 
soutěže KCHJ ČR, popřípadě jakákoliv úspěšně absolvovaná zkouška nebo soutěž v norování 
v zahraničí. 
4) Majitel psa musí být členem KCHJ ČR. 
 
PODMÍNKY PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY KCHJ ČR (CC – 
Certificate Club) 
1) CC se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách jezevčíků, krajských klubových výstavách 
jezevčíků, na klubových výstavách jezevčíků a na speciální výstavě jezevčíků. 
2) CC se uděluje psům a fenám zvlášť v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů. 
3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení CC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 
4) CC není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 
5) CC se může udělit psovi a feně oceněné známkou "výborný 1". 
6) Získání CC potvrdí pořadatel výstavy zapsáním do posudku psa. 



 

 

 

 
III. ŘÁD PRO UDĚLENÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY VETERÁNŮ KCHJ ČR 
1) Získání 3x CCV minimálně od 2 rozhodčích na výstavách pořádaných nebo spolupořádaných 
KCHJ ČR. 
2) Nejméně jedno CCV musí být získáno na klubové výstavě jezevčíků nebo na speciální výstavě 
jezevčíků. Ostatní CCV mohou být získány na oblastní klubové nebo krajské klubové výstavě 
jezevčíků. 
3) Majitel psa musí být členem KCHJ ČR. 
 
PRO ZADÁVÁNÍ ČEKATELSTVÍ KLUBOVÉHO ŠAMPIONA KRÁSY VETERÁNŮ KCHJ ČR - (CCV 
– Certificate Club Veteran) 
1) CCV se uděluje pouze na oblastních klubových výstavách jezevčíků, krajských klubových 
výstavách jezevčíků, na klubových výstavách jezevčíků a na speciální výstavě jezevčíků. 
2) CCV se uděluje psům a fenám zvlášť ve třídě veteránů. 
3) Navrhnout psa nebo fenu na udělení ČKŠV může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 
4) CCV není nárokové a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince. 
5) CCV se může udělit psovi a feně oceněné známkou "výborný 1". 
6) Získání CCV potvrdí pořadatel výstavy zapsáním do posudku psa. 
 
Po splnění podmínek zašle majitel písemnou žádost o přiznání titulu na adresu uvedenou na 
klubovém webu, za účelem vystavení certifikátu a zápisu do průkazu původu psa, a přiloží: 

• originál průkazu původu psa 
• kopii posudkových listů z výstav 
• případně potvrzení o složení zkoušky výkonu (Může být zápis v PP). 

 
 
 
Tento řád platí od 01.01.2022 
 
 

Ing. Radomír Svoboda 
předseda KCHJ ČR 

 Bc. Petr Sobek 
jednatel KCHJ ČR 

 


