
Klub chovatelů kníračů České republiky , z.s 1927 
Západočeský pobočný spolek 

 
POŘÁDÁ 

dne 28.zář í  2020  

 
XXVIII .OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU 

KNÍRAČŮ  
vše ch  ve l ik os t n í ch  a  b arevn ý ch  rá zů  se  zad á ván ím t i t u lů  O b las t n í  

k lu b ový  v í t ěz ,  Ví t ě z  t ř íd y ,  ČKŠ ,  r .  ČK Š ,   
ČKŠ  –J ,  ČKŠ - V  

 

v Tymákově u Plzně   
GPS  49.7210550684, 13.5045190507  (PSČ 33201) 

Výs t a va  b ude  p r o b íh a t  v  s á l e  Ku l t ur n íh o  do m u  Tym áko v ,  v  k r uh u b ude  
p o lo žen  ko b e r ec  p o  c e l é  p lo še .  Ob če r s t ven í  j e  z a j i š t ěn o .  

 
Ubytování je možné si zajistit za velmi přijatelné ceny v okolí (Plzeň, Starý Plzenec, Letkov, 

Rokycany…) 

Přihlášení na www.dogof f ice.cz   

 
1 .  u záv ěrk a  p ř ih lášek  n a  v ýs t avu :  d o  1 3 .  z á ř í  20 2 0  
2 .  u zá vě rk a  p ř ih láš ek  n a  výs t a vu :  d o  20 .  zá ř í  2 0 20   
s  p ř íp la t k e m 10 0 , -  Kč za  v ýs t avu  (toto datum je konečné, po 20.9.2020 se nebude 
možné přihlásit!) 

 

SPONZOŘI VÝSTAVY  
 
 

 

 
 

 
 
 

SVĚT OŘÍŠKŮ  A ČOKOLÁDY PLZEŇ ,  AMERICKÁ 25  
Pavla  a  Frant išek HOUDKOVI  

MUDr.  Jana PÍSAŘOVÁ  
CHS LIS BED  

CHS OD DYLEŇS KÉ HORY  
 

http://www.dogoffice.cz/


Poplatky : pro členy KCHK ČR 
1. pes vč. katalogu: 450,-  Kč, další pes téhož majitele: 350,- Kč, třída štěňat, 
dorostu, čestné a veteráni: 200,- Kč, soutěže: 150,- Kč 
Inzerce do katalogu: formát A5 – 100,- Kč, formát A6 – 50,- Kč 
Nečlenové k lubu p la t í  dvo jnásobek základních pop latků! ! !   
 
! ! !POZOR!! ! !  
Přihlášky prováděj te  on l ine přes www.dogof f ice .cz  , kde rovněž 
můžete sledovat statistiku přihlášených jedinců. 
V případě nejasností pište na: jakesovah@seznam.cz nebo volejte na 773 919 206 
 
Variabilní symbol při platbě použijte bud vygenerovaný kód, který vám určí portál, nebo 
vaše kontaktní tel. číslo. 

Účet Zpč. pobočného spolku  KCHK ČR – č. účtu: 722655359/0800 
 
Přihlášky budou potvrzovány automaticky vygenerovaným emailem, popřípadě si je můžete 
ověřit na jakesovah@seznam.cz 
 

Rozhodčí: Ing. Ivana Roubalová (změna rozhodčího vyhrazena) 

  

Program výstavy: 
8.45 hod. – 9.45 hod. -  přejímka psů (od 8.45 hodin si lze vnést pouze přepravní boxy, psi 
však musí projít přejímkou!)    
10.00 hod. -  zahájení výstavy   
10.00 hod. – 14.30 hod. -  posuzování v kruhu               
od cca 14.30 hod. - finálové soutěže    
v cca 15.30 hod. - ukončení výstavy 

Program výstav y může být  dle  potřeby upraven! ! !  
 

OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA - rozdělení tříd, podmínky pro 
zařazení do tříd, zadávané tituly a finálové soutěže 

Třída štěňat                           pro jedince ve věku 4 – 6 měsíců 
Třída dorostu                        pro jedince ve věku 6 – 9 měsíců 
Třída mladých                      pro jedince ve věku 9 – 18 měsíců 
Mezitřída pro jedince ve věku 15 – 24 měsíců bez ohledu na získané zkoušky 

a tituly 
Třída otevřená pro jedince od 15 měsíců věku bez ohledu na získané tituly a  

zkoušky 
Třída pracovní pro jedince od 15 měsíců věku se složenou zkouškou. Pro MK  

a SK národní certifikát a pro VK mezinárodní certifikát, bližší 
informace ohledně certifikátů o pracovní zkoušce najdete  
na www.cmku.cz  nebo www.kynologie.cz, 
http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/certifikat.htm 

Třída vítězů pro jedince od 15 měsíců, kteří mají některý z titulů: Klubový vítěz, 
Národní vítěz, Vítěz celostátní speciální výstavy, Mezinárodní 
šampión, Národní šampión, Klubový šampión ve třídách 
dospělých. Tituly musí být získány v členských státech připojených 
k FCI. Doložit kopií získaných titulů! 

http://www.cmku.cz/
http://www.kynologie.cz/
http://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/certifikat.htm


Třída čestná pro jedince od 15 měsíců, kteří mají některý z titulů: Klubový vítěz, 
Národní vítěz, Vítěz celostátní speciální výstavy, Mezinárodní 
šampión, Národní šampión, Klubový šampión ve třídách 
dospělých. Tituly musí být získány v členských státech připojených 
k FCI. Doložit kopií získaných titulů! Zadává se známka a pořadí. 
Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Nejkrásnějšího psa 
výstavy. 

Veteránů                                pro jedince od 8 let  
 

 
Zadávané tituly (dle Výstavního řádu ČMKU, čl. 6  a Souboru předpisů  KCHK)  
Velmi nadějný – třída štěňat a třída dorostu 
ČKŠ – výborný 1 (mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů) 
r. ČKŠ – výborný 2 (mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů) 
ČKŠ - J .  ( čekatelství klubového šampionátu mladých ) zadává se psům a fenám zvlášť 

ve třídě mladých oceněných známkou výborný 1 
ČKŠ - V.  ( čekatelství klubového šampionátu veteránů ) zadává se psům a fenám 

zvlášť ve třídě veteránů oceněných známkou výborný 1 
Vítěz třídy – soutěží psi a feny zvlášť ocenění známkou výborný 1 ze tříd mladých, mezitřídy, 
otevřené, pracovní, vítězů a veteránů 
Oblastní klubový vítěz –  soutěží psi a feny zvlášť z konkurence vítězů tříd z mezitřídy, 
otevřené,  pracovní, vítězů s titulem ČKŠ! 

 
Udělování titulů se řídí Výstavním řádem ČMKU. Všechny tituly je možné zadat bez ohledu na 
počet předváděných jedinců v jednotlivých třídách, pokud kvalita kandidáta odpovídá 
požadavkům na zadání titulu. O udělení titulu rozhodují rozhodčí a jejich udělení není nárokové. 
Pro získání titulu Klubový šampión, Klubový šampion mladých a Klubový šampion veteránů 
platí ustanovení KCHK. 

 

Finálové soutěže (dle Výstavního řádu ČMKU, čl. 8 )  
SOUTĚŽ DÍTĚ A PES – pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených  
pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling). Pes nemusí být na výstavě posouzen. Placená 
soutěž! 
SOUTĚŽ MLADÝ VYSTAVOVATEL (Junior handling) – rozdělení do 2 věkových 
kategorií. 1. skupina – 9-13 let, 2. skupina 13 – 17 let. Pes nemusí být na výstavě posouzen. 
Pes nemusí být na výstavě posouzen. Placená soutěž! 
Více k prostudování o dětských soutěžích na http://www.juniorhandling-
mok.wbs.cz/Junior-handling.html 
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PÁR PSŮ – pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě 
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. Placená soutěž! 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ CHOVATELSKOU SKUPINU – minimálně 3 a maximálně  
5 jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. 
od 2 různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku 
chovatele. Placená soutěž! 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ – psi a feny dohromady všech barev a velikostí ze tříd štěňat 
ocenění známkou Velmi nadějný 1 
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO DOROSTENCE – psi a feny dohromady všech barev a velikostí 
ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějní 1 
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO JEDINCE TŘÍDY ČESTNÉ – všichni psi a feny 
dohromady všech barev a velikostí posouzeni ve třídě čestné  



SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO MLADÉHO PSA, MLADOU FENU – vítězové tříd 
mladých všech barev a velikostí, psi a feny se posuzují zvlášť 
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO VETERÁNA - soutěží jedinci ocenění výborný1 ze tříd 
veteránů, psi a feny zvlášť podle barevných rázů 
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO MALÉHO, STŘEDNÍHO A VELKÉHO KNÍRAČE 
– nastupuje Oblastní klubový vítěz, soutěží psi a feny dohromady z příslušného velikostního rázu 
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO PSA VÝSTAVY – nastupuje nejkrásnější malý, střední  
a velký knírač 
 

Všeobecná ustanovení platná pro výstavu 
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli 
v den konání výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Nesprávné zařazení do třídy  
je vystavovatel povinen reklamovat ve výstavní kanceláři ihned po příchodu na výstavu. Pokud 
nebudou přiloženy příslušné kopie dokladů o získání požadovaných titulů nebo o zkoušce 
z výkonu, bude jedinec zařazen do třídy otevřené. Vystavovaní jedinci mohou být individuálně 
zařazeni pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, 
ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní  
a šampionů přiložte k přihlášce fotokopii „certifikátu“ o získané zkoušce (který vystavuje 
příslušná plemenná kniha), event. potvrzení o získaném titulu (šampionátu). 
 

Podmínky pro vystavování 
Přihláškou se vystavovatel zavazuje k dodržování těchto propozic, platného výstavního 
řádu ČMKU a pokynů výstavního výboru. Současně s přihláškou je nutné zaslat kopii 
průkazu původu, event. certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu. 
Psi, kterým nelze prohlédnout zuby nebudou posouzeni a ztrácejí nárok na vrácení 
výstavního poplatku. Pořadatel neručí za případné škody vystavovatele nebo úhyn psa.  
Je zakázáno volné pobíhání psů po výstavišti a prodej štěňat.  
Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem. Vystavovatel, který opustí 
výstavu před ukončením finálových soutěží, ztrácí nárok na věcnou cenu za získané 
ocenění. 
V případě, že by se výstava nekonala z veterinárních příčin nebo jiných objektivních důvodů, 
budou vystavovatelé včas upozorněni a výstavní poplatky budou použity ke krytí vzniklých 
nákladů. 
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti psa a základní úprava 
spojená s vyvazování psů na stolech jsou zakázány! 
Na výstavě může být prováděno testování srsti na přítomnost barviva. Odmítnutí 
odebrání vzorku srsti nebo pozitivní nález, mají za následek diskvalifikaci psa. Podpisem 
přihlášky vystavovatel souhlasí s odebráním vzorku srsti. 
 

Z výstavy jsou vyloučeni: 
Psi dle Článku 12 Výstavního řádu ČMKU, a to zejména: 
Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni  
v katalogu vinou pořadatele. 
Psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny ve druhé polovině březosti, feny kojící  
a háravé,  kryptorchidi. 
Psi v majetku osob, jimž bylo odňato právo vystavovat. 
Psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům 
Psi, na nichž byl proveden chirurgický zákrok za účelem odstranění exteriérové vady  
či  nedostatku 
Psi s kupírovanýma ušima ve smyslu Zákona na ochranu zvířat č. 246/1992 sb., a novely – 
zákona č.77/2004 sb., v platném znění. 



Protest (dle Výstavního řádu ČMKU, čl. 15) 

Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro nedodržení výstavního řádu a propozic. 
Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1.000,- Kč pouze v průběhu 
výstavy.  
Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele. Protest proti 
rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.  
 

Doklady nezbytné pro účast psa na výstavě: 
- řádně doplněný průkaz původu psa, vč. přílohy nebo výkonnostní knížky 

- očkovací průkaz nebo veterinární pas s vyznačeným očkováním proti vzteklině, psince, 
parvoviróze a leptospiróze, které nesmí být starší 1. roku a mladší 30 dnů 

 -  členská známka KCHK  ČR na rok 2020 
 

Veterinární podmínky: 
- 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 zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26.5.2003 

-    psi musí mít platné veterinární osvědčení o očkování proti psince, parvoviróze  
      a leptospiróze, které nesmí být starší 1. roku a mladší 30 dnů 

- DOPORUČUJEME mít nadstanardní očkování proti infekční tracheobronchitis 
(psincovému kašli) alespoň 14 dní před konáním výstavy 

 

Další ustanovení 
1) Vystavovatel svým přihlášením souhlasí s propozicemi a se zveřejněním své adresy v katalogu 
výstavy. 
2) Všichni posouzení psi obdrží originál posudku a diplom. Ocenění psi VN 1, VN 2, ČKŠ, res. 
ČKŠ, ČKŠ-J,ČKŠ -V,  medaile, vítězové finálových soutěží hodnotné ceny. 
3) Výstavní ocenění bude zapisováno pořadatelem ve výstavní kanceláři. 
4) Na výstavě může být prováděno testování srsti na přítomnost barvících látek.. Odmítnutí 
odebrání srsti bude považováno za pozitivní nález (týká se kníračů černých a černostříbřitých). 
5) Z více přihlášených psů jedním vystavovatelem bude za prvního psa považován pes, který je 
přihlášený do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. 
 
 
Upozornění: 
Informace o ubytování lze nalézt ve vyhledávačích na internetu, popřípadě Vám poradíme. Své 
dotazy posílejte pouze e-mailem na: lisova@zdravka-plzen.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Upozornění:  
V případě, že nejste schopni se na výstavu přihlásit přes www.dogoffice.cz pošlete emailem nebo 
poštou ČITELNĚ vyplněnou PŘIHLÁŠKU a ZAŠLETE DOKLAD O ZAPLACENÍ s  ŘÁDNĚ 
DOPLNĚNOU KOPII PRŮKAZU PŮVODU, vč. OSTATNÍCH NÁLEŽITOSTÍ KE 
ZVOLENÉ TŘÍDĚ! – VČAS před uzávěrkou, jinak vás nebude možné na výstavu přihlásit !!! 
Pokud budete posílat přihlášku poštou, doporučuji telefonicky si ověřit, že byla přijata do 
20.9.2020 !!! 

 

PŘIHLÁŠKA  
              Oblastní klubová výstava v Tymákově dne 28.9.2020 

            

Knírač :        malý                                              střední                                       velký 

 

Pohlaví:        pes                     fena  
 

Barva:           bílá                    černá                   černostříbřitá                            pepř a sůl 

Rozdělení do tříd (zakřížkujte) 
Štěňat Dorost Mladých 

 ČKŠ-J 

*Mezitřída 
      ČKŠ 

*Otevřená 
     ČKŠ 

*Pracovní 
      ČKŠ 

*Vítězů 
     ČKŠ 

Čestná Veteránů 
    ČKŠ - V 

(4-6 m.) (6-9 m.) (9-18 m.) (15-24 m.) (od 15.m.) (od 15m.) (od 15m.) (od 15.m.) (od 8 let) 

         
* pouze v těchto třídách vzniká nárok na čekatelství „ČKŠ“ a pouze jedinci z těchto tříd postupují do soutěže 
o titul Oblastní klubový vítěz 

 
Jméno psa a chov. stanice: …………………………………………………………………… 
 
Číslo zápisu: ………………………………     Datum narození: ……………………………. 
 
Nejvyšší dosažené tituly ze všech výstav: ……………………………………………………. 
 
…………………………..………………………………………………………………………. 
 
Zkoušky: ………………………………………………………………………………………. 
 
Otec: ………………………………………………… č.zápisu: …………………………… 
 
Matka: ………………………………………………….. č.zápisu: ………………………… 
 
Chovatel, vč. adresy: ………………………………………………………………………….. 
 
Majitel, vč. adresy a spojení:  
……………………...…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
NEJSEM   X    JSEM člen KCHK v pobočce: ……………………………………………….. 
 

http://www.dogoffice.cz/


Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob, taktéž potvrzuji, že uvedené údaje 
jsou pravdivé, souhlasím s propozicemi této akce a uvedením uvedených osobních údajů 
v katalogu výstavy a s odběrem vzorku srsti.  
 
 
V ………………… dne……………..     
 
Podpis majitele psa …………………………….   
SOUTĚŽE - placené: 
 

OBLASTNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA 
 

DÍTĚ A PES:    
Jméno a věk dítěte: …………………………………………………………………………… 
 
Jméno psa: …………………………………………………………………………………… 
 

SOUTĚŽ MLADÝ VYSTAVOVATEL: 
Jméno a věk mladého vystavovatele: ...........………………………………………………… 
 
Jméno psa: …………………………………………………………………………………… 
 

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ: 
Jména obou jedinců: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
                      

NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA:  
Název, velikostní a barevný ráz:  
 
………………………………………………………………………………………………..  
           
 
 
 

Úhrada poplatků:                                                                                Zde nalepte kopii dokladu  
                                                                                                              o  zaplacení poplatku nebo                                                                                                        
                                                                                                              uveďte číslo účtu, ze kterého 
                                                                                                              byla platba provedena!!! 

Za prvního psa (včetně katalogu)               …………. Kč  
 
Za druhého a dalšího psa                           …………. Kč           
 
Soutěže                                                      …………. Kč   
 
Inzerce                                                       …………. Kč 
 
Příplatek (2. uzávěrka)                            …………. Kč 
 
Celkem                   …………. Kč 

 

Jako poplatek za prvního psa nelze použít jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů 
a čestné! 
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	ČKŠ-V. (čekatelství klubového šampionátu veteránů) zadává se psům a fenám zvlášť ve třídě veteránů oceněných známkou výborný 1
	Protest (dle Výstavního řádu ČMKU, čl. 15)
	Doklady nezbytné pro účast psa na výstavě:

	Veterinární podmínky:
	PŘIHLÁŠKA
	Knírač :        malý                                              střední                                       velký
	Barva:           bílá                    černá                   černostříbřitá                            pepř a sůl



