
Program: 7:30 – 9:00 Přejímka psů 
  9:15  Zahájení výstavy 
  od 9:30               Posuzování psů ve třídách a zadávání titulů 
 
                         Odpolední program: přehlídky, soutěže, výběr a vyhlášení  
                                                          nejkrásnějšího jedince výstavy 
 
 

Uzávěrky přihlášek:  1. uzávěrka:  19.04.2022           
    2. uzávěrka:  06.05.2022       

 
 

Přihlášky zasílá a přijímá:    Kateřina Dobrovská, nám. Republiky 30, 301 00 Plzeň  
        tel: 606 794 055  ( 18.00 – 21.00 hod ), vystavaplzendoubravka@seznam.cz 

 
Přihlášky je možné získat i na adrese: www.zko-doubravka.web-kontakt.cz 
Přihlášení lze také přes Dogoffice - odkaz ještě upřesníme na našem webu                                                           
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovaní 
jedinci se mohou dále výstavy zúčastnit, pokud dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení 
do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy 
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné 
pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. 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. 
Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním 
s vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Vystavovaní psi (feny) nesmí být v rozporu s platným 
zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími veterinárními předpisy. Dle zákona č. 246/1992 o ochraně 
zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou 
předvádění na veřejných akcích, nebudou na výstavu připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma 
ušima a nebudou ani posouzeni!!! 
Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy. 
 
Majitelé psů, kteří se umístili na 1. místě ve třídě štěňat, se zúčastní se svými psy závěrečné 
přehlídky vítězů, kde obdrží tři nejkrásnější jedinci věcné ceny.  
Majitelé psů s uděleným oceněním Velmi nadějný 1 ve třídě dorostu se zúčastní se svými psy 
závěrečné přehlídky vítězů, kde obdrží tři nejkrásnější jedinci věcné ceny. 
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy mladých se zúčastní se svými psy závěrečné 
přehlídky vítězů, kde obdrží tři nejkrásnější jedinci věcné ceny. 
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy obdrží v posuzovacím kruhu ocenění.  
Majitelé psů s uděleným titulem Krajský vítěz se zúčastní se svými psy závěrečné přehlídky 
vítězů, kde obdrží věcné ceny.  
Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz třídy veteránů se zúčastní se svými psy závěrečné 
přehlídky, kde obdrží první tři nejkrásnější jedinci věcné ceny.  
Věcné ceny nebudou udělovány v průběhu výstavy, tj. před závěrečnou přehlídkou vítězů. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a 
výstavního řádu ČMKU. V případě, že by se výstava nekonala s ohledem na současnou situaci, budou poplatky 
průběžně vráceny. 
 
Rozdělení do tříd: (podle výstavního řádu ČMKU platného v den konání výstavy – pro zařazení psa 
do třídy je rozhodující věk psa, který určuje platný výstavní řád ČMKU, ostatní podmínky musí být 
splněny v den podání) 

třída …štěňat  4-6 měsíců  
 …dorostu 6-9 měsíců 

 …mladých 9-18 měsíců 
 …mezitřída  15-24 měsíců 
 …otevřená od 15 měsíců 
 …pracovní od 15 měsíců (certifikát) 
 …vítězů od 15 měsíců (certifikát) 
 …veteránů od 8 let 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
 

• platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší jeden 
měsíc a ne starší 1 rok 

 
Výstavní poplatky Krajská výstava 1. uzávěrka 2. uzávěrka 

za 1. psa (včetně katalogu) 400,- Kč 500,- Kč 
za 2. a dalšího psa 300,- Kč 400,- Kč 
(bez kat. =stejné jméno majitele jako u 1. psa)   
štěňata, dorost a veteráni 200,- Kč 250,- Kč 
(při vystavování více psů nemůže být považován za 1. psa!!)   
 do 2. uzávěrky  

soutěž Chovatelská skupina, Nejhezčí pár psů, Naše zlatíčka           150,- Kč  

 
 
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK!!!!!!!!!! 
Přihlášky se vyplňují v počítači, psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky budou 
vráceny. Za nesprávně či nečitelně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. Na každé 
přihlášce musí být přiložena kopie potvrzení o zaplacení výstavního poplatku. Bez tohoto potvrzení 
nebude přihláška na výstavu přijata! Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum 
poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy, 
přeřazování psů po uzávěrce není možné. Při využití poplatku za dalšího psa je nutné, aby všichni 
přihlašovaní jedinci měli stejného majitele!!!!! Vstupní listy na výstavu budou cca 7 dní před 
konáním výstavy rozeslány emailem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem ustanovením 
výstavního řádu a propozic. Přihlášky zaslané po 2. uzávěrce budou vráceny nazpět a pouze v poloviční 
výši výstavního poplatku! 
Ke každé přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu přihlášeného 
jedince. Pokud nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu pro zařazení do pracovní třídy nebo  
certifikátu s uznaným titulem šampióna, národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální 
výstavy, bude pes zařazen do otevřené třídy.  Fotokopie dokladů nevracíme. 
 
 
 



Doklady k účasti na výstavě: 

• průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán 

• očkovací průkaz s platným očkováním  
 
Výstavní poplatky zasílat na účet:  
adresa majitele účtu: ČKS ZKO Plzeň – Doubravka – 356, Za Ovčínem E 1749, 312 00 Plzeň 
č. účtu: 107 – 9343810217/0100   název a sídlo banky: KB, a.s., Plzeň  VS 20220528 
do zprávy pro příjemce uveďte jméno přihlašovaného psa    
 
Protesty: 
     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 
500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele 
výstavy. 

Vystavovatel souhlasí s uveřejněním své adresy v katalogu výstavy. 
 
 
Soutěže: 

• do soutěže Chovatelských skupin může chovatel přihlásit min. tři psy pocházející z vlastního 
chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 
posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.  

• do soutěže „Nejhezčí pár psů“ může majitel přihlásit psa a fenu stejného plemene vystavené na 
výstavě v jeho majetku (majetek jednoho majitele) nebo spolumajitelství. Spolumajitelství musí být 
prokázáno zápisem v průkazu původu. 

• do soutěže „Naše zlatíčka“ mohou být přihlášeny děti i se psy, kteří nebyli posouzeni na 
výstavě. Hodnotí se způsob předvedení psa, nikoliv psí kvality. Každé dítě obdrží věcnou cenu.  
 

1. skupina  děti od 5 – 9 let   2. skupina  děti od 10 – 15 let 

 
 
ROZHODČÍ, kteří přislíbili účast pro posuzování plemen na Krajské výstavě v Plzni:  
Miroslav Václavík, Olga Dolejšová, Zuzana Brotánková, Lenka Fairaislová   
Změna rozhodčích vyhrazena.  
 
V katalogu umožňujeme i řádkovou inzerci.  Konzultace ohledně zpracování fotografií a reklamy: 
e-mail : vystavaplzendoubravka@seznam.cz   
 
Cena dohodou po konzultaci a rozsahu reklamy.  

  

V areálu kynologického cvičiště je zakázáno stavění stanů 
s podlážkou !!! 
 
 

Výstava proběhne dle aktuálních protiepidemických 
opatřeních vlády ČR. 
 

 
 
 
 

                      
pořádá dne  

 

28. 5. 2022  
 

            

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ 
 

pro všechna plemena (mimo NO)  
a pro neuznaná plemena   

 
 
 

Místo konání – areál Základní kynologické organizace Plzeň – Doubravka 

 

 
 

Spojení na výstavu – trolejbus č. 16 na konečnou - „Doubravka“, ulicí 

U Panského dvora podél hasičské nádrže do ulice Za Ovčínem, poté přes mostek 
do kopce k polím a tunelu  

 

Základní kynologická organizace  
Plzeň – Doubravka - 356 

Za Ovčínem E 1749, Plzeň  

mailto:vystavaplzendoubravka@seznam.cz


 
P Ř I H L Á Š K A 

• Krajská výstava psů pro všechna plemena (mimo NO) a pro neuznaná plemena  
 

1. uzávěrka 19.04.2022 * 
2. uzávěrka 06.05.2022 * 
 
Plemeno:......................................................................................................................... 
Pohlaví *:     pes       fena                            
Barva:................................................................ ... 
Druh srsti*:   krátká       dlouhá         hrubá        …………………………… 
Velikostní ráz*:  velký       střední        malý        trpasličí         toy       
Třída*:  štěňat    dorostu  mladých   mezitřída    otevřená      pracovní     vítězů     veteránů 
 
Jméno psa: …………………………chov. stanice:.......................................................... 
Číslo zápisu:................................................. Datum narození:............................................ 
Zkoušky, tituly:...................................................................................................................... 
 
Otec (jméno a ch.st.):.......................................................................................................….. 
Matka (jméno a ch.st.):.......................................................................................................… 
 
Chovatel (příjmení, jméno):...............................................................................................… 
(adresa):.............................................................................................................…... 
 
Majitel (příjmení, jméno):...................................................................................................... 
(adresa: ulice, město):........................................................................................PSČ: ............. 
 
telefon: …………………………email: …………………………………………. 

(prosím vyplňujte email čitelně, aby bylo možné odeslat vstupní listy!!!) 
 
 
 
SOUTĚŽE: 
 
Chovatelská skupina  
Plemeno: …………………………………………………………………………………... 
Chovatelská stanice: ……………………………………………………………………….. 
Chovatel: …………………………………………………………………………………... 
 
Nejhezčí pár psů 
Plemeno: …………………………………………… 
Fena: ………………………………………..       Pes: ……………………………………. 
Majitel: …………………………………………………………………………………….. 
 

 
Naše zlatíčka 
1. kategorie  (5 – 9 let)               2. kategorie (10-15 let)   * 
Jméno dítěte: …………………………………………………………………věk:……… 
Plemeno: …………………………………………………………………………………... 
Jméno psa: …………………………………………………………………………………. 
 
Vystavovaní psi (feny) nesmí být v rozporu s platným zákonem o ochraně zvířat a souvisejícími 
veterinárními předpisy. Dle zákona č. 246/1992 o ochraně zvířat proti týrání ve znění zákona 
č. 77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích, 
nebudou na výstavu připuštěni psi nebo feny s kupírovanýma ušima a nebudou ani posouzeni!!! 
 
Prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé údaje a podrobuji se ustanovením propozic a výstavního řádu.  
Svým, níže uvedeným vlastnoručním podpisem dávám souhlas s vedením svých osobních údajů (jméno 
a příjmení, adresa trvalého bydliště) v databázi vystavovatelů a s jejich zveřejněním ve výstavním 
katalogu.  
 
Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky:  
 
Datum a podpis:......................................... 
 
* vhodné zaškrtněte   
 

UPOZORNĚNÍ! 

• Ke každé přihlášce musí být přiložen doklad (kopie) o zaplacení výstavního poplatku.   Bez tohoto 
dokladu nebude přihláška přijata! 

• Kopie průkazu původu přihlašovaného psa. 

• Fotokopie certifikátu pro zařazení do pracovní třídy nebo třídy vítězů  

• Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 

• Vyplňte přihlášku v PC, strojem či hůlkovým písmem, předejdete tím nepřesnostem při sestavování 
katalogu. 

 

Přihlášku zašlete DOPORUČENĚ na adresu jednatelky výstavy:     Kateřina Dobrovská  
       nám. Republiky 30  
       301 00  Plzeň 
                     tel: 606 794 055 ( 18.00 – 21.00 hod ) 
 
případně na email: vystavaplzendoubravka@seznam.cz 

(všechny naskenované doklady k výstavě a obě strany přihlášky včetně podpisu!!!) 

 
 
Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin nemůže být důvodem pro vrácení výstavních poplatků!!! 

 
 

 

mailto:vystavaplzendoubravka@seznam.cz

