
 

se zadáváním
CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res CAC ČR a Národní vítěz 

3. - 4. září 2022
Výstaviště FLORA Olomouc

Program: od 7.30 otevření areálu
 9.00-14.00 posuzování v kruzích
 13.00 Junior handling
 14.30-16.00 závěrečné soutěže

Rozdělení plemen podle skupin FCI: 
 sobota 3. 9. 2022 Skupiny I.,III.,IV.,VI.,VII., VIII., FCI neuznaná plemena
  Klubová výstava Whippet klubu bez KV s CAC

 neděle 4. 9. 2022 Skupiny II., V., IX., X.
 

Kontakt na pořadatele: Národní výstava psů  Floracanis Olomouc 

 Wellnerova 20 Tel.: +420 585 427 644
 779 00 Olomouc Mobil: +420 731 031 818

 Web: www.floracanis.cz Email: floracanis@seznam.cz
 Č.ú.: 2902068783 / 2010 IBAN: CZ11 2010 0000 0029 0206 8783

NÁROD
NÍ VÝSTAVA PSŮ

2022

PANTONE 295

generální
partner



PŘIHLÁŠKY, PLATBY
termíny uzávěrek 4. 7. 2022 1. 8. 2022

1. uzávěrka 2. uzávěrka

za prvního psa (bez tištěného katalogu) 700 Kč (34 €) 1000 Kč (48 €)

za dalšího psa (bez tištěného katalogu) 600 Kč (30 €) 900 Kč (44 €) 

česká národní plemena 600 Kč (30 €) 1000 Kč (48 €)

třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestná (při vystavování více psů 
nemůže být považován za 1. psa) 400 Kč (22 €) 600 Kč (30 €)

soutěže 300 Kč (18 €) 600 Kč (30 €)

tištěný katalog (objednávka nutná předem) 
online verze katalogu bude zdarma na webu výstavy 100 Kč (4 €) 100 Kč (4 €)

POKYNY K PLATBě
Ve výstavním poplatku je za každého psa zahrnuto vstupné pro jednu osobu. Výstavní poplatek je možné uhradit: 
A) bankovním převodem Adekvátní částku pošlete na účet č. 2902068783/2010. Pro zahraniční platby  
IBAN: CZ1120100000002902068783, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX, název: Fio banka. Při přihlášení přes systém 
dogoffice.cz použijte variabilní symbol vygenerovaný při Vašem přihlášení. Při jiném způsobu přihlášení jako variabilní 
symbol uveďte Vaše telefonní číslo z přihlášky. 
B) Poplatek se v plné výši vrací jen v případě, že byla přihláška odmítnuta. V případě, že se přihlášený odhlásí do II. uzávěrky, 
vrací se částka snížená o storno poplatek ve výši 100 Kč. Jestliže se výstava neuskuteční z důvodu vyšší moci (veterinární 
opatření, živelné pohromy apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou. Přihláška musí být 
podaná zároveň se zaplaceným poplatkem. Pro rozlišení plateb při uzávěrkách rozhoduje datum doručení e-mailu či 
podáním přihlášky přes portál Dogoffice. Bez dokladu o zaplacení a  připsání peněz na účet, nebude přihláška přijata!

POKYNY PRO VYPLňOVÁNí PŘIHLÁŠeK
Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes  www.dogoffice.cz  nebo emailem na floracanis@seznam.cz (při těchto 
způsobech obdržíte potvrzení o přijetí). Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty.
Důležité upozornění: Po správném dokončení přihlášky přes portál Dogoffice.cz Vám přijde automatická odpověď 
o registraci Vaší přihlášky, pokud toto neproběhne, není Vaše přihláška řádně dokončena a podána.
Přihlášky se vyplňují hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně 
vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie dokladu o tom, že pes 
splňuje podmínky dané pro třídu pracovní, čestnou nebo vítězů, bude zařazen do třídy otevřené. Pes může být přihlášen 
pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po druhé uzávěrce není možné. Aby se předešlo případným nesrovnalostem v  zápisu 
do katalogu, vzniklým špatnou čitelností nebo neúplným vyplněním přihlášky, je nutné k  přihlášce přiložit oboustrannou 
fotokopii průkazu původu přihlašovaného psa, případně příslušný certifikát a doklad o zaplacení výstavního poplatku. Na 
doklady zaslané po poslední uzávěrce nebude brán zřetel.
Přijetí psa na výstavu bude cca 10 dní před výstavou písemně potvrzeno vstupním listem.
Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU a propozic. Vystavovatel 
souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo) a údajů o 
přihlášeném psu (jméno, chovatelskou stanici, datum narození, zápisové číslo a rodiče psa). Tyto uvedené osobní 
údaje jsou zpracovávány za účelem přihlášení vašich psů na výstavu organizovanou pod záštitou ČMKJ a jejich 
uvedení v  tištěném (elektronickém) katalogu. Organizátor akce je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše 
uvedenými údaji o vašich psech na svém webu.

TŘíDY
Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu pracovní doložte certifikát o vykonané 
zkoušce. Vstup do třídy vítězů a čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový 
vítěz, Vítěz speciální výstavy, Šampion ČR, Šampion ČMKU, Interchampion, Šampion některého z  členských států FCI, 
Evropský vítěz, Světový vítěz a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci 
dospělých. Ve třídě čestné se nezadává CAC a V 1 nepostupuje do soutěže o NV a BOB nebo BOS. Rázy (barevné, velikostní 
dle typu srsti) některých plemen jsou posuzovány odděleně dle ustanovení FCI nebo dle rozhodnutí ČMKU. Udělení titulů 
nelze nárokovat. 

TITULY (musí být vždy v souladu VŘ ČMKU, čl. 6)
CAJC, CAC ČR, CAC ČMKU, Res. CAC ČR, Národní vítěz, Vítěz plemene - BOB, Nejlepší z opačného pohlaví BOS, Nejlepší 
mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší 
dorost, Juniorský vítěz skupiny FCI - JBIG, Juniorský vítěz dne - JBOD, Juniorský vítěz výstavy - JBIS, Vítěz skupiny FCI - BIG, 
Vítěz dne - BOD, Vítěz výstavy - BIS. Udělení titulů není nárokové. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř 
jedinců se známkou velmi nadějný nebo nadějný a výborný nebo velmi dobrý.



SOUTěŽe (musí být v souladu VŘ ČMKU, čl. 7 – povinné a nepovinné soutěže)
•	 Mladý vystavovatel – Junior Handling – věkové skupiny: I. 9–13 let, II. 13–17 let, platí dosažení data narození přihlášených 

1 den před výstavou. Soutěží se se psem, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI, pes nemusí být na výstavě posouzen, 
ale soutěží se s plemenem, která se v ten den posuzují. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Body získané 
v soutěži na národních a mezinárodních výstavách lze započítat do celoroční, celostátní soutěže.

•	 Nejlepší štěně – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě štěňat známkou VELMI 
NADĚJNÝ I

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

•	 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 vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo 

spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.
•	 Nejlepší 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 (JBIG) a skupiny FCI neuznaných plemen – do soutěže nastupují po skupinách FCI jedinci s titulem 

BOJ
•	 Vítěz skupiny (BIG) – do soutěže nastupují po skupinách FCI a skupiny FCI neuznaných plemen jedinci s titulem BOB
•	 Juniorský vítěz dne (JBOD) – do soutěže nastupují psi s titulem JBIG
•	 Vítěz dne (BOD) – do soutěže nastupují psi s titulem BIG
•	 Juniorský vítěz výstavy (JBIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem JBOD
•	 Vítěz výstavy (BIS) – do soutěže nastupují jedinci s titulem BOD

CeNY
Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. VN1 – medaile, CAJC, CAC, NV, BOS, BOV, BOJ – ručně vyrobená 
kokarda, BOB – pohár v závěrečném kruhu po účasti v závěrečné soutěži. Vítězové FCI skupin - BIG – věcná cena, pohár, 
granule, Junior BOD, BOD – věcná cena, pohár, granule, Junior BIS – věcná cena, pohár, granule, BIS – notebook, pohár, 
granule.

DOKLADY K úČASTI NA VýSTAVě
průkaz původu psa
pas pro malá zvířata nebo očkovací průkaz
vstupní list (v elektronické či listinné formě)

VeTeRINÁRNí PODMíNKY
•	 Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, jedinci narození po 3. 7. 2011 musí být označeni mikročipem.
•	 Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti 

vzteklině.
•	 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 majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému 

poranění osob.

VŠeOBeCNÁ USTANOVeNí
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v 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 v době konání výstavy. V areálu výstaviště není dovoleno volné pobíhání psů. 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 z výstavy. Majitelé psů s uděleným titulem BOB jsou povinni se zúčastnit se svými 
psy závěrečné přehlídky vítězů. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto 
propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen 
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.

PROTeST VYSTAVOVATeLe
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 1.300 Kč (složení jistiny ve výši dvojnásobku 
výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy), a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina 
propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

UPOZORNěNí
Vystavovatelé, jejichž psi na národní výstavě Floracanis získají poslední potřebné čekatelství pro přiznání titulu Český 
šampion, Český Junior šampion, Český Grand šampion, Český Veterán šampion a Šampion ČMKU mají možnost přinést 
potřebné doklady do výstavní kanceláře, kde budou průběžné vystavovány diplomy v době od 10.30 do 15 hodin. K vystavení 
je potřeba dodat originál kartiček CAC a alespoň kopii průkazu původu.
U plemen podřízených zkouškám pak kopii pracovního certifikátu. Vystavení šampionátu stojí 200 Kč pro české vystavovatele 
a 20 euro pro zahraniční vystavovatele.



NÁVRH ROZHODČíCH
Sobota 3. 9. 2022
I., III., IV., VI., VII., VIII., FCI neuznaná plemena, KV Whippetů

Neděle 4. 9. 2022 
II., V., IX., X

SKUPINA I.  Ardenský bouvier, Australská Kelpie, Bearded kolie, Beuaceron, Bobtail, Border kolie Anne Smith (UK)
   Belgický ovčák, Briard, Československý vlčák, Německý ovčák, Slovenský čuvač Vladimír Piskay (SK)
   Kolie, Sheltie, Šiperka, Welsh Corgi, Australský honácký pes Petra Márová
   Australský honácký pes, Australský ovčák, Chodský pes Olga Dolejšová
   Bílý švýcarský ovčák, ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. I Nick Smith (UK)

SKUPINA II.  Dobrman, Knírači, Pinčové, Černý terier Petr Řehánek
   Shar-Pei Viera  Staviarska (SK)
   Argentinská doga, Bordeauxská doga, Italský corso pes, Lenberger, Německá doga,  
   Německý boxer, Rotvajler, Tibetská doga Bojan Mataković (HR)
   Anglický buldog, Bernský salašnický pes, Tosa-Inu, Velký švýcarský salašnický pes Lozić Željko (SRB)
   Bullmastif, Hovawart, Novofundlandský pes, Svatobernarský pes, ostatní  
   nejmenovaná plemena FCI sk. II Otakar Vondrouš

SKUPINA III.  Airedale terier, Americký stafordširský terier, Australský Silky terier, Bullterier, 
   Foxterier, Irish Soft Coated Wheaten Terrier  Robert Kubeš
   Stafordšírský bullterier Evelyn Rosch (DE)
   Border terier, Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier, West Highland White Terrier,  
   ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. III Dalibor Smékal

SKUPINA IV.  Jezevčíci  Tibor Havelka (SK)

SKUPINA V.  Hokkaido, Ibizský podenco, Japonský špic, Kishu, Německý špic, Samojed, Shiba, Shikoku Petra Márová
   Čau-čau  Viera Staviarska (SK)
   Naháči  Petr Řehánek
   Akita, Aljašský malamut, Americká akita, Basenji, Sibiřský husky, ostatní  
   nejmenovaná plemena FCI sk. V Tibor Havelka (SK)
 
SKUPINA VI.  Beagle, Dalmatin, Rhodéský ridgeback Bojan Matakovic (HR)
   Basset Hound, Bloodhound, ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. VI Miroslav Václavík

SKUPINA VII.  Anglický setr, Bourbonský o., Francouzský o. kr., Gordonsetr, Italští o., Münsterlandský o., 
   Německý o., Pointer, Slovenský o. Alena Brůžková
   Maďarský ohař, Výmarský ohař, ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. VII Miroslav Václavík

SKUPINA VIII.  Americký kokršpaněl, Anglický kokršpaněl, Anglický špringr španěl,  Německý křepelák,   
   Welššpringršpaněl Željko Lozić (SRB)
   Clumber španěl, Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, 
   Zlatý retriever Petr Řehánek
   Labradorský retriever, Lagotto Romagnolo, Nova Scotia Duck Tolling Retriever,  
   ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. VIII Otakar Vondrouš

SKUPINA IX.  Boloňský psík, Japan Chin, Lhasa Apso, Pekingský palácový psík, Pudl, Shih-tzu Zdenka Jílková
   Bišonek, Čínský chocholatý pes, Čivava, Tibetský španěl Robert Kubeš
   Francouzský buldoček, Mops, Pražský krysařík Vierna Staviarska (SK)
   Coton de Tuleár, Havanský psík, Maltézský psík, Kavalír King Charles španěl,  
   King Charles španěl Olga Dolejšová
   Bostonský t., Brabantík, Grifonek, Lvíček, Malý kont. španěl, Ruský toy, Tibetský t.,  
   ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. IX Miroslav Guniš (SK)

SKUPINA X. Italský chrtík, Saluki, Sloughi, Španělský galgo, Whippet Vladimír Piskay (SK)
   Afgánský chrt, Barzoj, Irský vlkodav + ostatní nejmenovaná plemena FCI sk. X Miroslav Václavík

NeUZNANÁ PLeMeNA                                                                                                                                                             Viera Staviarska (SK)
 
JUNIOR HANDLINg  sobota  Zdenka Jílková  
    neděle  Alena Brůžková 

HLAVNí ROZHODČí  Miroslav Václavík

* pořadatel si vyhrazuje právo na změny.


