
Český kynologický svaz ZKO Hořovice  vás srdečně zve na  
 

Krajskou výstavu   Hořovice  pro všechna plemena skupin 

FCI, včetně národních a neuznaných plemen, mimo 

německých ovčáků, 

která se uskuteční v pondělí  13.4.2020    na Fotbalovém hřišti  v Hořovicích 

Propozice 
 
PROGRAM:  
07.45 - 08.45 přejímka psů, veterinární kontrola 
09.00  zahájení výstavy  
09.15  posuzování v kruhu  
30 minut po ukončení posuzování v kruzích proběhnou soutěže a vyhlášení nejkrásnějšího 
jedince výstavy.  
 

Soutěže:  
 

Soutěž o nejlepší štěně (do soutěže nastupují jedinci  ocenění známkou "velmi 
nadějný 1" ve třídě štěňat, bez rozdílu pohlaví) 
Soutěž o nejlepšího dorostence (do soutěže nastupují jedinci ocenění známkou 
"velmi nadějný 1" ve třídě dorostu, bez rozdílu pohlaví) 
Soutěž o nejlepšího veterána (do soutěže nastupují jedinci, kteří na výstavě získali 
titul  „vítěz třídy“,  rozděleni dle pohlaví)  
Nejkrásnější mladý pes a fena výstavy (do soutěže nastupují jedinci, kteří na 
výstavě získali titul „krajský vítěz“, rozděleni dle pohlaví) 
Nějkrásnější  dospělý pes a fena (do soutěže nastupují jedinci ze tříd mezitřída, 
otevřená, pracovní, vítězů, kteří získali titul „krajský vítěz“) 
Vítěz Hořovic(do soutěže nastupují „nejkrásnější mladý pes a fena“ a „nejkrásnější 
dospělý pes a fena“) 
 
Tituly budou zadávány v souladu s výstavním řádem ČMKU. 
 
POSUZOVÁNÍ PŘIJALA: Mgr. Božena Ovesná, Ing.  Leoš Jančík 
 

Parkování i stravování bude v místě k dispozici, stejně jako další nezbytné technické 
zajištění. 
Upozorňujeme vystavovatele, že je nutné, aby případné nečistoty po svých psech odklidili do 
odpadkových pytlů, jimiž bude prostor vybaven.  
 
TŘÍDY: 
štěňata     od  4 do 6 měsíců 

dorostu          od  6 do 9 měsíců                                             

mladých        od  9 do 18 měsíců   

mezitřída     od 15 do 24 měsíců    

otevřená      od  15 měsíců                                       

pracovní      od  15 měsíců s podmínkou zkoušky z výkon s doloženým certifikátem                    

vítězů  od 15 měsíců s přiznaným titulem   šampión, národní nebo klubový vítěz                     

veteránů       od  8 let           



                                                        VÝSTAVNÍ POPLATKY: 

I. uzávěrka: 
Třída: mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní: 1. pes 350 Kč, druhý a další 

300,-Kč 
Třída štěňat, dorostu, veteránů: 200,-Kč 

                                                           II. uzávěrka 
Třída: mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, pracovní: 1. pes 450 Kč, druhý a další 

400,-Kč 
Třída: štěňat, dorostu, veteránů: 300,-Kč 

Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení výstavních poplatků 
 
Veterinární předpisy:  
Psi musí být klinicky zdraví. Psi, pocházející z ČR, musí být doprovázeni platným 
očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá 
zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat podmínky Prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 577/2013/EC ze dne 28. 6. 2013 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 576/2013/EC ze dne 12. 6. 2013. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psům, kteří 
neprojdou veterinární kontrolou, nebude dovolen přístup na akci. Kontrolu dodržování 
stanovených veterinárních podmínek a zákona na ochranu zvířat proti týrání provede 
pověřená osoba.  
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k 
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob 
 
Na výstavu nebudou vpuštěni psi s kupírovanýma ušima.  
 

Doklady k účasti na výstavě:  
Průkaz původu – originál  

Očkovací průkaz – platné očkování  

 

Přihlášky zasílejte on-line  prostřednictvím systému DogOffice: 

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít 
potvrzovací zpráva, pokud toto nenastane, přihláška NEPROBĚHLA!!!!!                    
Přihlášky zaslané e-mailem nebudou přijaty!  

 
K přihlášce je vždy nutné přiložit aktuální fotokopii průkazu původu hlášeného psa!  
Doklad o zaplacení výstavního poplatku 
 
VÝSTAVNÍ POPLATKY uhraďte na  účet :   2101118584/2010 
 
účel platby – vystava 2020 + jméno vystavovatele 
Variabilní symbol :  Vaše tel. číslo 

Platba musí být uhrazena do data uzávěrky, platba na místě nebude možná. 
 
Uzávěrky přihlášek: 

1. Uzávěrka 4.3.2020 
2. Uzávěrka 25.3.2020 

Po tomto termínu nebude již žádná přihláška přijata 
 

Kontaktní e-mail: richterova.m@email.cz 

 



                                                                                                                                                                                                                          

                                                  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


