
 

 
ČESKOMORAVSKÁ 

KYNOLOGICKÁ UNIE 

ČESKOMORAVSKÁ 

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 

55. ročník 
Mezinárodní výstavy psů všech plemen 

INTERCANIS CACIB FCI 
26.–27. června 2021 

BVV Brno – brněnské výstaviště 
Program: 

           od 8.00 přejímka psů 

   9.00 – 14.00 posuzování v kruzích 

 11.00 – 14.00 Mladý vystavovatel 

  

Vážení vystavovatelé, 
vzhledem k epidemiologické situaci probíhá příjem přihlášek zatím 
v omezeném počtu (1000osob na den) a bez odpoledních soutěží. 

 

Rozdělení plemen podle skupin FCI: 

Sobota: I., III., IV., VI., VII., VIII. + FCI neuzn. plemena 

Neděle: II., V., IX., X.  
 

Uzávěrka přihlášek: 
1. uzávěrka 17. 5. 2021  

2. uzávěrka 27. 5. 2021  

3. uzávěrka   6. 6. 2021 

 

Přihlášení je možné pouze on-line prostřednictvím systému www.dogoffice.cz. 
Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si založíte v části MOJI PSI, 
vašeho psa, přidáte přes DOKUMENTY přiložíte kopii průkazu původu, včetně části, kde je 
viditelně zapsán majitel. V této části také můžete přidat certifikát nebo šampionát, pokud hlásíte 
do třídy pracovní, nebo šampionů. V případě nedoložení certifikátů pro třídu pracovní, případně 
šampionů, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené. 
 

Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email. Po dokončené registraci vám systém 
vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ. 

 
 

INTERCANIS – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ 

VŠETIČKOVA 5, 602 00 BRNO, CZ 

Mobil: 732 609 977 

www.intercanis.cz 

 

Výstavní poplatky: */** 

Výstavní poplatky: 

 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka 

za psa 800 Kč/40 € 1 000 Kč/45 € 1 200 Kč/50 € 

štěňata, dorost, čestná, veteráni  

 

400 Kč/25 € 500 Kč/30 € 600 Kč/35 € 

Junior handling 200 Kč/10 € 300 Kč/15 € 400 Kč/20 € 

katalog 100 Kč/5 € 

https://www.dogoffice.cz/


*pro platby hrazené v ČR / **pro platby hrazené ze zahraničí. 

Výstavní poplatky pro česká národní plemena sleva 100 Kč/5 € na první uzávěrku. 

 

 

Adresa majitele účtu a číslo účtu: 

Českomoravská kynologická jednota, z.s. 

Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 

KB Praha 1, č.účtu: 107-9059900207/0100 

IBAN: 9501000001079059900207  SWIFT: KOMBCZPPXXX 

 

Manipulační poplatky: 

Stornování vystavovatelem do termínu třetí uzávěrky 100 Kč. Po třetí uzávěrce již není storno přihlášky 

možné. Přeřazení psa do jiné třídy na žádost vystavovatele do termínu třetí uzávěrky 100 Kč. Po třetí 

uzávěrce již není přeřazení možné. 
 

Přijetí psa na výstavu (vstupní list) bude k dispozici v systému www.dogoffice.cz nejpozději do 7 dnů před výstavou. Pokud toto 

neobdržíte, kontaktujte, prosím, výstavní kancelář.  
 

Veterinární podmínky: 
 Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva,  

 Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti 

vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm.f) veterinárního zákona, 

 Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí 

splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003, 

 Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 

případnému poranění osob.  

 

Doklady k účasti na výstavě: 
 průkaz původu psa 

 pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz  

 

Třídy: rozdělení podle Výstavního řádu ČMKU a FCI (jsou uvedeny na přihlášce). Rázy (barevné, velikostní, dle typu srsti) 

některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo rozhodnutí ČMKU. Udělení čekatelství a titulů není 

nárokové. 

Čekatelství: CAJC ČR, CAC ČR, CAC ČMKU, RES.CAC ČR, CACIB, Res.CACIB. 

Tituly: BOB – Vítěz plemene, BOS – Nejlepší z opačného pohlaví, BOJ – Nejlepší mladý plemene, BOV – Nejlepší veterán 

plemene, JBIG – Juniorský vítěz skupiny FCI, JBOD – Juniorský vítěz dne, JBIS – Juniorský vítěz výstavy, BIG – Vítěz 

skupiny FCI, BOD – Vítěz dne, BIS – Vítěz výstavy. 

 

Soutěže: 
Mladý vystavovatel – Junior handling – věkové skupiny: 

1. od 9 – 13 let, 2. od 13 – 17 let. Platí dosažení data narození přihlášených 1 den před výstavou. 

Soutěží se se psem, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Pes může být přihlášen pouze v 

den posuzování jeho plemene. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané v soutěži na národních a 

mezinárodních výstav lze započítat do celoroční, celostátní soutěže. 

Sobota – Velká národní cena (BONB) – nastupují všichni jedinci českých národních FCI uznaných i neuznaných plemen 

včetně čsl. vlčáků. Do soutěže o vítěze nastupují pouze psi s BOB. 

Přehlídka FCI neuznaných plemen (BIG) – do soutěže nastupují jedinci FCI neuznaných plemen s titulem BOB. 

Nejlepší dorost – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě dorostu známkou VELMI 

NADĚJNÝ 1. 

Nejlepší veterán – soutěží jedinci, kteří obdrželi titul Nejlepší veterán plemene (BOV). 

Přehlídka čestných tříd – do soutěže nastupují V1 z čestných tříd. 

Nejlepší pár psů – pro fenu a psa jednoho plemene a rázu vystavených na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo 

spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 

Chovatelská skupina – pro 3 až 5 jedinců jednoho plemene a rázu posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele 

a minimálně od dvou různých otců nebo matek. 

Juniorský vítěz skupiny FCI (JBIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOJ po skupinách FCI. 

Vítěz skupiny FCI (BIG) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOB po skupinách FCI. 

Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBIG. 

Vítěz dne (BOD) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BIG. 

Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD. 

Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOD. 

http://www.dogoffice.cz/


 

 

  

 

Všeobecná ustanovení: Výstava se pořádá dle Výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám všech plemen 

zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Pořadatel 

výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavu nebude vpuštěn 

pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti, 

kojící feny a agresivní jedinci. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo 

tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, 

trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. 

Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Majitelé psů s uděleným titulem 

BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat 

ustanovení Výstavního řádu ČMKU a FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 

přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu 

vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.  

Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. V průběhu výstavy bude probíhat namátková kontrola identity psů 

(tet.číslo / čip),dle předpisů ČMKU. 

Vystavovatelé na výstavě ČMKU jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho 

zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým 

způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Vystavovatel souhlasí se 

zveřejněním své adresy v katalogu. 

 

Protesty: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních 

řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1600,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-

li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

 

         HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY 


