
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ 

VE SPOLUPRÁCI s MS ŠÁRKA 

 
pořádají prestižní

Klubovou výstavu KCHLS
pro všechna plemena retrieverů

se zadáním titulů (čekatelství)  CAJC, CAC, res. CAC 
a titulů BOJ, BOV, BOS, BOB, BIS, bez KV

v neděli 26. září 2021
v Kempu Džbán, Praha 6 - Vokovice

PROGRAM  VÝSTAVY:
07.00 hod. – 08.30 hod. Přejímka psů na výstavišti
08.45 hod. Zahájení výstavy
09.00 hod. – 14.30 hod. Posuzování v kruzích  (třída veteránů se posuzuje po třídě dorostu)
15.00 hod. – 16.00 hod. Odpolední soutěže

V závěru propozic věnujte pozornost odstavci „Mimořádné podmínky ochrany před šířením nákazy COVID-19“ !
Harmonogram výstavy a uvedené časy jsou pouze orientační. Každý vystavovatel jen povinen si ohlídat případné časové 
změny podle průběhu výstavy. Pokud vystavovatel nenastoupí včas do kruhu, nemůže být jím vystavovaný pes dodatečně 
předveden.
Majitelé psů s uděleným titulem „BOB“ jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů!

          Uzávěrky: první 18.8.2021   druhá 30.8.2021 třetí 12.9.2021

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DVĚMA ZPŮSOBY:
1. Registrací v systému DOGOFFICE (www.dogoffice.cz). Tato forma má mnoho výhod. Zadaného psa 
vyplňujete jen jednou a dále snadno použijete i pro další výstavy. Nám to rovněž ušetří práci s přepisem do tohoto 
systému, v němž je výstava zadána a sníží se riziko vzniku chyb. Požadované přílohy (Potvrzení o platbě, Kopie PP, 
kopie certifikátu o pracovní zkoušce, kopie oprávnění pro třídu vítězů) můžete přiložit v běžných formátech, např. 
JPG či PDF – stačí naskenovat nebo vyfotit v čitelné podobě, v případě potvrzení o platbě si jej můžete stáhnout 
přímo z internetového bankovnictví. Touto formou rovněž ušetříte mnoho času a náklady na poštovné. Nebojte se 
tohoto způsobu, využívá jej již přes 99% přihlašovatelů. Nechte si případně poradit ve svém okolí.

2. Bez systému DOGOFFICE. Přihlášku si stáhnete na https://kchls.cz/vystavy-poradane-kchls/     a vyplníte, 
vytisknete a podepíšete. Vše poté naskenujete nebo vyfotíte (podepsanou přihlášku i požadované přílohy) v čitelné 
podobě a zašlete v příloze na email: kchls-praha@email.cz. Poplatek za zpracování přihlášky emailem je 50 Kč.
O tuto částku je nutné navýšit výstavní poplatek, hrazený podle propozic za každého psa nebo soutěž.
Příjem přihlášek klasickou poštou není možný.

Email výstavy: kchls-praha@email.cz 

tel.: +420 603 456 985 (dotazy k organizaci)

Přijaty nebudou přihlášky:
- zaslané po datu poslední uzávěrky, tj. po 10.9.2021 (nedojde-li ke změně)
- zaslané bez kopie dokladu o zaplacení nebo s jakýmikoli nečitelnými doklady
- zaslané klasickou poštou – použijte systém dogoffice (preferováno), popř. písemnou formu emailem

mailto:kchls-praha@email.cz
mailto:kchls-praha@email.cz
https://kchls.cz/vystavy-poradane-kchls/
http://www.dogoffice.cz/


ROZHODČÍ                                                                                                                                                                                          .

Hlavní rozhodčí: Bc. Vladimíra Tichá

Golder Retriever – psi: bude upřesněno  
Golder Retriever – feny: bude upřesněno

 Labrador Retriever: bude upřesněno

Flat Coated Retriever: bude upřesněno

Curly Coated Retriever: bude upřesněno

Chesapeake Bay Retriever: bude upřesněno

Nova Scotia Duck Tolling Retriever: bude upřesněno

Rozhodčí na výstavě budou přiřazeni ke kruhům po potvrzení účasti 4. rozhodčího: 
Axel Komorowski, Nico Kersten, Dieter Harms
Výstavní výbor si vyhrazuje právo na změnu rozhodčích nebo změnu jejich přiřazení k plemenům / kruhům.

VÝSTAVNÍ  POPLATKY                                                                                                                                                                    .

 Základní cena Cena pro členy KCHLS po slevě 

1. uzávěrka - 18.8.2020
za prvního psa 850 Kč* 750 Kč*
za dalšího psa 750 Kč* 650 Kč*
štěňata a dorost 550 Kč* 450 Kč*
veterán a čestná 250 Kč* 200 Kč*
(pes ze třídy štěňat, dorostu a veteránů nemůže být považován za prvního psa)
soutěže 250 Kč*

2. uzávěrka – 30.8.2020
za prvního psa 950 Kč* 850 Kč*
za dalšího psa 850 Kč* 750 Kč*
štěňata a dorost 600 Kč* 500 Kč*
veterán a čestná 300 Kč* 250 Kč*
(pes ze třídy štěňat, dorostu a veteránů nemůže být považován za prvního psa)
soutěže 300 Kč*

3. uzávěrka – 12.9.2020
za prvního psa 1050 Kč* 950 Kč*
za dalšího psa 1000 Kč* 850 Kč*
štěňata a dorost 650 Kč* 550 Kč*
veterán a čestná 300 Kč* 250 Kč*
(pes ze třídy štěňat, dorostu a veteránů nemůže být považován za prvního psa)
soutěže 350 Kč*

Soutěž na výstavě do 12:00 hod. (pouze Dítě a pes) 400 Kč

*Poplatek za zpracování přihlášky emailem je 50 Kč. O tuto částku je nutné navýšit výstavní poplatek, hrazený podle 
propozic za každého psa nebo soutěž.

Inzerce v katalogu k 1. uzávěrce:
členové klubu: chovatelská inzerce 1/2 A5 strana 500 Kč,  ostatní: chov. inzerce 1 A5 strana 1000 Kč

Inzerce v katalogu k 2. uzávěrce:
členové klubu: chovatelská inzerce 1/2 A5 strana 600 Kč,  ostatní: chov. inzerce 1 A5 strana 1200 Kč

Sponzoři mají inzerci v dohodnutém rozsahu zdarma. Jiná komerční inzerce je zpoplatněna částkou min. 5000 Kč.



PLATEBNÍ  ÚDAJE  A  PODMÍNKY                                                                                                                                               .
Vystavovatelé provádějí úhradu výstavních poplatků dle propozic:
z České republiky na účet číslo:  č. ú. 2302015215 / 2010 (FIO banka, a.s.)

ze zahraničí: IBAN: CZ0720100000002302015215,  BIC / SWIFT:  FIOBCZPPXXX

variabilní symbol pro přihlášky přes dogoffice: vygenerovaný systémem dogoffice
variabilní symbol v případě přihlášky emailem: telefonní číslo majitele psa
do zprávy pro příjemce uvádějte: jméno majitele psa

Bez přiloženého dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata !!!

Pokud hradíte poplatek složenkou, je nutné výhradně použít složenku typu A (úhrada na účet)! 

Pro rozlišení plateb při první, druhé a třetí uzávěrce rozhoduje datum zadaní přihlášky (vč. přiloženého potvrzení o platbě) 
do systému dogoffice, u přihlášky emailem datum doručení emailu se všemi náležitostmi, vč. potvrzení o platbě.

K přihlášce psa na výstavu je dále nutno přiložit čitelnou oboustrannou kopii průkazu původu psa s uvedeným majitelem nebo
všemi  spolumajiteli (platí  pro všechny psy přihlášené na výstavu)  a pro zařazení  do třídy pracovní  dále kopii  pracovního
certifikátu (vystavuje ČMKJ) a pro zařazení do tříd vítězů a čestné kopii potvrzení o získání titulu Klubový vítěz, Vítěz speciální
výstavy, Národní vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz, C.I.B., C.I.E. nebo Národní šampión členské země FCI.

TŘÍDY  VYSTAVOVANÝCH  PSŮ                                                                                                                                                    .
1. třída štěňat 4-6 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
2. třída dorostu 6-9 měsíců, v této třídě lze získat známku VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný)
3. třída veteránů od 8 let 
4. třída mladých 9-18 měsíců, v této třídě lze získat titul CAJC
5. mezitřída 15-24 měsíců, v této třídě lze získat titul CAC
6. třída otevřená od 15 měsíců, v této třídě lze získat titul CAC
7. třída pracovní od 15 měsíců, v této třídě lze získat titul CAC. Pro zařazení do pracovní třídy je nutno k přihlášce připojit 
fotokopii certifikátu opravňujícího k zařazení do této třídy.
8. třída vítězů od 15 měsíců, v této třídě lze získat čekatelství CAC. V této třídě můžou být účastni psi s tituly Mezinárodní 
šampion (C.I.B., C.I.E.), Národní šampion členské země FCI, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Evropský 
vítěz a Světový vítěz 
9. třída čestná od 15. měsíců, přístupná pro psy s uznaným titulem mezinárodní šampión nebo národní šampión,Klubový vítěz,
Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Evropský vítěz, Světový vítěz. Třída je bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí.
Pes ohodnocený známkou V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene nebo BOS.

Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den
posouzení psa na výstavě). V případě, že pes má narozeniny v den, kdy je vystavován, vystavovatel si může před uzávěrkou
vybrat třídu (z těch, jež podle věku přicházejí v úvahu), do které bude pes zařazen. Ostatní podmínky pro třídu (kromě věku)
musí být splněny v den podání přihlášky. Případné přeřazování z jedné třídy do druhé může být vystavovatelem požadováno
do III. uzávěrky, ale bude zpoplatněno částkou 150 Kč. Přeřazování psů po poslední uzávěrce již není možné.

KLASIFIKACE  A  TITULY  V  KRUZÍCH                                                                                                                                       .
CAJC může být zadáno psovi a feně, kteří ve třídě mladých získali ocenění V1.
BOJ titul může získat pes nebo fena ze třídy mladých se zadaným čekatelstvím CAJC.
CAC může být zadáno psům a fenám s oceněním V1 ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.
Res. CAC může být zadáno psům a fenám s oceněním V2 za jedincem s oceněním V1, CAC ve třídách: mezitřída, otevřená,

pracovní a vítězů.
Vítěz Prahy o titul soutěží psi i feny se zadaným čekatelstvím CAC ze tříd: mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů.
BOV o titul soutěží pes a fena s oceněním V1 ve třídě veteránů.
BOB o vítěze plemene soutěží CAJC pes a fena z třídy mladých, V1 pes a fena z třídy veteránů, V1 pes a fena z třídy

čestné a Vítěz Prahy pes a fena.
BOS o nejlepšího z opačného pohlaví soutěží CAJC pes nebo fena, V1 pes nebo fena z třídy veteránů, V1 pes nebo

fena ze třídy čestné a Vítěz Prahy pes nebo fena, a to jedinci pouze opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel
titul BOB.



                 ODPOLEDNÍ  SOUTĚŽE                                                                                                                                                                    .
Dítě  a pes –  soutěže  se mohou  zúčastnit  děti  ve  věku 3-9  let.  Soutěží  se psem skupiny  VIII.  FCI  zapsaným v některé
z plemenných knih států FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa.

Nejlepší pár psů – pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele (doloženo
zápisem v průkazu původu).

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito
jedinci nemusejí být v majetku chovatele.

Nejlepší plemeník – nastupuje minimálně 5 potomků jednoho otce, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita
odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen a ani nemusí být přítomen. Je-li plemeník přítomen, může nastoupit jako
první do kruhu společně s potomky.

TITULY  V  ODPOLEDNÍCH  SOUTĚŽÍCH                                                                                                                                   .

BIS ŠTĚNĚ  –  nastupují štěňata všech plemen (psi i feny), která byla ve třídách štěňat oceněna známkou VN1

BIS DOROST  –  nastupují štěňata všech plemen (psi i feny), která byla ve třídách dorostu oceněna známkou VN1

BIS VETERÁN  –  nastupují jedinci (psi i feny) všech plemen ze tříd veteránů, kteří byli oceněni titulem BOV

BIS JUNIOR  –  nastupují jedinci (psi i feny) všech plemen ze tříd mladých, kteří byli oceněni titulem BOJ

BIS PRACOVNÍ  –  nastupují jedinci (psi i feny) všech plemen ze tříd pracovních, kteří byli oceněni známkou V1 a titulem CAC

BIS ČESTNÁ  –  nastupují jedinci (psi i feny) všech plemen ze tříd čestných, kteří byli oceněni známkou V1

BIS (Best in Show)  –  nastupují jedinci všech plemen, kteří byli oceněni titulem BOB.

DOKLADY  K  ÚČASTI  NA  VÝSTAVĚ                                                                                                                                           .
1. Vstupní list – slouží zároveň jako vstupenka pro jednu osobu 
2. Průkaz původu psa
3. Očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platnou vakcinací proti vzteklině
    (bod 3 platí i pro vstup se psy, kteří se výstavy neúčastní)

VETERINÁRNÍ  PODMÍNKY                                                                                                                                                          .
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Všichni psi musejí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím
průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z
členských zemí EU a třetích zemí musejí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musejí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

DALŠÍ  USTANOVENÍ  -  PŘIHLÁŠKY, VSTUPNÍ LISTY, KATALOG  A  POSKYTOVANÉ ÚDAJE                                 .
1. Přihlášky  emailem se  vyplňují  elektonicky nebo  hůlkovým písmem.  Každý  pes  má  svou  přihlášku.  Nečitelné  přihlášky
nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost.

2. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že má pes složenu zkoušku z výkonu (certifikát o vykonané
zkoušce),  nebo je  Vítěz  speciální  výstavy,  Klubový  vítěz,  Národní  vítěz,  Evropský  vítěz,  Světový  vítěz,  Národní  šampión
členské země FCI nebo Interšampión, bude zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Pro lovecká plemena vystavuje
certifikáty o pracovní zkoušce ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.

3. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Jako doklad u písemné
přihlášky se uznává ústřižek poštovní  poukázky,  potvrzení  o úhradě,  stažené z banky,  popř.  potvrzená kopie šeku (např.
Eurošek).  U přihlášek  přes dogoffice  se přikládá přímo do systému,  které  si  stáhnete po  úhradě ze svého internetového
bankovnictví (obvykle ve formátu PDF).

4. V případě neúplné přihlášky, jejích oprav a další korespondence může být účtován poplatek 50,-Kč!

5. Přijetí psa na výstavu bude po kontrole přihlášky organizátory potvrzeno v systému dogoffice – statut přihlášky se změní na
vyřízená. Tato informace Vám přijde též na email, který jste uvedli při své registraci do tohoto systému (zkontrolujte si, zda je
Váš email aktuální, jinak informace neobdržíte).  Informaci o vyřízení přihlášky obdržíte i v případě přihlášky emailem bez
systému dogoffice, a to na email, který jste uvedli v přihlášce.  Informace v dogoffice   „čeká se na spárování platby“   není u  
klubové výstavy podstatná a nemá vliv na   úplnost   přihlášky!  



6. Přibližně 3dny před výstavou si stáhnete v systému dogoffice vstupní list na výstavu. V případě přihlášky zaslané emailem
Vám bude vstupní list zaslán na email, který jste uvedli v přihlášce. Budou-li těsně před výstavou vyhlašována nová aktuální
omezení konání akcí, bude vstupní list k dispozici nejpozději den před výstavou, neboť bude obsahovat všechny aktuální údaje
o tom, jaká případná opatření je třeba dodržet.

7. Výstavní katalog bude vydán pouze v online podobě a bude ke stažení v den konání výstavy od 6:00 na adrese: 
http://profitan.cz/files/vystavy/Katalog-  K  V-2021.pdf  

8. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením výstavního řádu FCI, ČMKU a propozic. Vystavovatel  souhlasí
se zveřejněním svého jména, adresy a poskytnutých osobních údajů  v katalogu výstavy a v souvisejících výkazech s
výstavou, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.

PROTEST                                                                                                                                                                                              .

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny dle výstavního řádu v dvojnásobné výši výstavního
poplatku za I. uzávěrku za 1. psa, tj. 1700,- Kč, a to do skončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá
ve prospěch pořadatele.

VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ                                                                                                                                                          .

Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen retrieverů - skupina VIII.  FCI, zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v
případě, že jméno majitele nebo spolumajitelů je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění
spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Za prvního psa není považován jedinec hlášený do třídy štěňat,
dorostu, veteránů a třídy čestné. U importovaných psů je na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu
země, ze které pes pochází. Psi ve spolumajitelství se zápisem v zahraniční plemenné knize a bez zápisu ČLP jsou považováni
za psy nečlenů KCHLS. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se
vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
odstranění vady v exteriéru psa. 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.  Hlasité
povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv.  double-handling) je zakázáno.  Je také zakázáno poutání pozornosti  psů zpoza kruhu
jakýmkoliv jiným způsobem (např. používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít
za následek vyloučení psa z posuzování. Není-li v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu
FCI a výstavníhořádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení
nákladů výstavy. Vodění štěňat na výstavu (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

MIMOŘÁDNÉ  PODMÍNKY  OCHRANY  PŘED  ŠÍŘENÍM  NÁKAZY  COVID-19                                                            .

V návaznosti na pandemický zákon a opatření vlády je nutno dodržovat aktuálně platné podmínky pro konání výstavy. Takové
podmínky mohou zahrnovat např. negativní test, covid pas, ochranu úst, rozestupy, omezení pobytu v areálu, členění výstavy
na sektory a časované vstupy apod. Podmínky vstupu na výstavu budou uvedeny ve vstupním listu.

http://profitan.cz/files/vystavy/Katalog-KV-2021.pdf
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