
Nová koncepce výstav

změna způsobů hodnocení a oceňování



Obecný pohled a cíle

 Inspirace  

výstavy organizované v různých chovatelských klubech zvířat v různých zemích: křečci, morčata, 
myši, krysy, ale také psi a kočky.

 Cíl

• výstavy atraktivnější pro účastníky a diváky

• udělovat více ocenění a titulů

• rozšiřovat povědomí o standardech

• povzbudit chovatele k cílevědomému výběru nejlepších  zvířat  do chovu 

• Více výstav v budoucnu (3-4 za rok)



Současný stav

▪ Nedostatečný počet výstav

▪ Nedostatek posuzovatelů

▪ Nedostatek financí pro pořádání více výstav

▪ Posuzování jednoho křečka je příliš dlouhé a pro posuzovatelé namáhavé

▪ Často dochází k chybám ve sčítání bodů

▪ Trofeje z výstavy odnesou jen 3 křečci z každého druhu, ostatní, i kdyby byli  

vynikající, odejdou s prázdnou



Návrhy na zlepšení

▪ Vyškolit další posuzovatele

▪ Pořádat více výstav v budoucnu

▪ Výstavy atraktivní pro diváky a účastníky se částečně financují samy

▪ Atraktivní výstavy přitáhnou více sponzorů

▪ Zjednodušit pravidla posuzování po vzoru zahraničních výstav

▪ Nastavit spravedlivá pravidla oceňování (rozdělit druh na skupiny dle znaků)

▪ Udělovat více titulů a ocenění (CAC, BOB, BIG, BIS)



Koncepce hodnocení vol. 1

Inspirace holandským klubem K.L.N. (http://www.kleineknaagdieren.nl):

- A pro vynikající, 100-98 bodů

- B pro výborné, 97,5 - 95 bodů

- C pro velmi dobré, 94,5 - 92 bodů

- D pro dobré, 91,5 - 89 bodů

- E pro dostatečné, 88,5 - 86 bodů

- F pro nedostatečné, 85,5 nebo méně bodů



Koncepce hodnocení vol. 2
 A – VYNIKAJÍCÍ známku se uděluje, pokud zvíře vykazuje nadprůměrné vlastnosti ve stavbě těla, kvalitě srsti 

a zbarvení.

 B – VÝBORNÁ známka se uděluje zvířatům velmi se blížícím ideálu standardu plemene ve výborné kondici, 
s vyrovnanou povahou a dobře připraveným. Typické znaky plemene převažují.

 C – VELMI DOBRÁ lze udělit pouze zvířatům, která mají typické vlastnosti plemene proporcionální stavbu těla 
a jsou v dobré kondici. Nečetné drobné chyby lze tolerovat, s výjimkou chyb ve stavbě těla.

 D – DOBRÁ lze udělit křečkovi, který vykazuje hlavní vlastnosti specifické pro plemeno a prokázané vady 
nejsou diskvalifikující.

 E – DOSTATEČNÁ známka se přiděluje zvířatům, která splňují standard plemene, ale nemá určité rysy 
považované za podstatné nebo jeho fyzická kondice je nedostatečná

 F – NEDOSTATEČNÁ známka se přiděluje zvířatům, která vykazují chyby ve stavbě těla, která nesplňují 
standard plemene, protože jim chybí určité znaky považované za podstatné nebo jejich fyzická kondice je 
nedostatečná.

 DISKVALIFIKACE se uděluje křečkům, kteří vykazují diskvalifikační vady uvedené ve standardu. Diskvalifikace 
je udělena, pokud rozhodčí odečte za jeden znak 3 body od nejvyšší bodové hodnoty, která se uděluje za 
tento znak.



Koncepce hodnocení vol. 3
Hodnocené znaky:

1. Typ a stavba těla – 20 b.
2. Hlava, oči a uši – 10 b.
3. Srst – 10 b
4. Vlastnosti variety – 15 b. 
5. Vlastnosti variety – 15 b. 
6. Vlastnosti variety – 15 b. 
7. Kondice a prezentace – 15 b.

Celkem: 100 bodů

Způsob hodnocení pro každý znak

Zcela odpovídá standardu – 0 trestných bodů

Tolerované chyby – 0,25 až 0,5 bodu za každou chybu

Závažná chyba – 1 trestný bod za každou chybu



Koncepce hodnocení vol. 4
Příklad posuzování znaku:
•Typ a stavba těla:

Tolerované chyby Závažné chyby

Mírná absence bochníčkového tvaru 

těla

Podlouhlý tvar těla (málo bochníčkovitý 

tvar těla)

Mírně zakulacená záda Hodně zakulacená záda

Delší nohy Velmi dlouhé nohy

Delší ocasek Velmi dlouhý ocasek

Zalomený ocasek

Menší (110 -120 g) Velmi malý (pod 110 g)

Větší (200 - 220 g) Velmi velký (nad 220 g)



Koncepce hodnocení vol. 5
 Posuzování ve skupinách:

Skupina S

 AK - Agouti s kresbou

 ABK - Agouti bez kresby

 NK - Neagouti s kresbou

 NBK - Neagouti bez kresby

Skupina N

 Zbarvení nezahrnutá ve standardech (umbrous, kouřová perla apod.)

Skupina P

 Pet – nechovní mazlíčci



Koncepce hodnocení vol. 6
Udělované tituly ve skupinách S a N: 

 CAC (Certificat d´Aptitude au Championat) - čekatel na šampionát. Titul může získat 
křeček, který obdržel celkovou známku A

 BOB (Best of breed) - nejlepší z daného plemene. Titul může získat křeček z každé 
posuzované podskupiny – do soutěže postupují křečci, kteří získali nejlepší známku v dané 
podskupině (Agouti s kresbou, agouti bez kresby, neagouti s kresbou, neagouti bez kresby 
apod.) vítězové postupuji do soutěže o BIG

 BIG (Best in group) - vítěz skupiny – nejlepší agouti, nejlepší neagouti, postupuji do 
soutěže o BIS

 BIS (Best in show) – nejlepší křeček celé výstavy (1,2,3 místo)

 Tyto tituly by byly oceněny kokardou a certifikátem, na základě certifikátu je umožněn 
zápis titulu do průkazu původu. 

Zde nutno dopracovat počty postupujících zvířat a věcné ceny k titulům



Koncepce hodnocení vol. 7
 Udělované tituly ve skupině Pets:

Soutěž o nejmilejšího mazlíčka, všechny druhy křečků a křečíků

BIP (Best in pets) – 1,2,3 místo 

Zde nutno dopracovat pravidla:

- Možnost hodnocení zvířat adepty na posuzovatele

- Hodnocení diváků

- Návrhy vítány



Závěr
Co to obnáší?

Ve spolupráci se stávajícími posuzovateli a chovateli:

- Nutno přepracovat standardy dle nových pravidel, určit tolerované, závažné a 

diskvalifikační chyby

- Připravit koncept školení pro nové posuzovatele, zkušební řád

- Připravit nový výstavní řád

Děkujeme za pozornost ☺
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