
ZKO 394 Újezd nad Lesy

pořádá dne 25. 9. 2022 
v areálu KC Rychety (www.rychety.cz)

KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ
všech plemen (vyjma plemene NO)

součástí výstavy bude KVP bez KV – Leonberger klub

Program výstavy: 7:30 – 9:15 přejímka psů
 od 9:30 posuzování psů v kruzích

30 minut po ukončení posuzování v kruzích proběhnou soutěže a vyhlášení nejkrásnějšího jedince 
výstavy

Uzávěrky přihlášek: 1. uzávěrka: 31. 7. 2022 
 2. uzávěrka:   28. 8. 2022
 3. uzávěrka: 2. 9. 2022 (pouze dogoffice)

Rozhodčí: Olga Dolejšová, Karel Hořák, Antonín Mudra 
Změna rozhodčích vyhrazena.

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Krajská výstava 1. uzávěrka 2. uzávěrka 3. uzávěrka
za 1. psa (včetně katalogu) 550,- 650,- 800,- 
za 2. a dalšího psa 450,- 550,- 700,- 
štěňata, dorost a veteráni 200,- 250,- 400,- 
soutěže 250,- 

Zahraniční účastníci mohou poplatky 
uhradit na výstavě – po domluvě 
s pořadatelem.

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

INFORMACE K VÝSTAVĚ:
Martina Pokorná, tel.: 724 834 158, e-mail: vystava-zko@seznam.cz. 
Poštovní adresa: Nuselská 67, Praha 4-Michle, PSČ 140 00
http://www.zkoujezdnadlesy.cz/

Inzerce čb: 1 strana A5 – 500,- Kč      1/2 strana A5 – 300,- Kč Uzávěrka inzerce: 31. 8. 2022



PŘIHLÁŠKY
Přihlášky zasílejte do termínu nejlépe online přes www.dogoffice.cz nebo emailem na  
vystava-zko@seznam.cz (při těchto způsobech obdržíte potvrzení o přijetí). Rovněž je možné zasílat 
přihlášky poštou na uvedenou adresu.

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 potvrzeno vstupním listem, který bude ke stažení 
v dogoffice.cz, případně na žádost pošleme na vaši e-mailovou adresu. 

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 ČMKU a jejich uvedení v tištěném (elektronickém) katalogu. 
Organizátor akce je oprávněn zveřejnit výsledkový katalog s výše uvedenými údaji o vašich psech na 
svém webu.

Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na: 
adresa majitele účtu: ZKO Újezd nad Lesy, číslo účtu: 8292016093/6100.
Jako variabilní symbol uveďte automaticky vygenerované heslo z  portálu Dogoffice.cz, v  případě 
přihlášky e-mailem či poštou - telefonní číslo.

Poplatek v plné výši se vrací jen v případě, že byla přihláška odmítnuta. V případě odhlášení do III. 
uzávěrky se vrací částka snížená o  storno poplatek ve výši 100 Kč. Jestliže se výstava neuskuteční 
z  důvodu vyšší moci (veterinární opatření, živelné pohromy, nepříznivá epidemiologická situace 
apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou. Pro rozlišení plateb při první 
a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou, popř. datum 
doručení emailu.



TITULY:
Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat a dorostu 
Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněným známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách 
mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE:
Nejlepší pár psů – Pro psa a fenu jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
Nejlepší chovatelská skupina – Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a  maximálně pět jedinců jednoho plemene 
pocházejících z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. 
Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší štěně – o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě štěňat, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“ 
Nejlepší dorost – o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě dorostu, oceněni známkou „Velmi nadějný 1“
Nejlepší veterán – o titul soutěží všichni psi a feny posouzeni ve třídě veteránů, oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“
Nejlepší mladý pes - o titul soutěží všichni psi posouzeni ve třídě mladých, oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ 
Nejlepší mladá fena - o titul soutěží všechny feny posouzené ve třídě mladých, oceněné známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ 
Vítěz skupin FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X - do soutěže nastupují všichni psi a feny oceněni titulem Krajský vítěz, a Vítěz 
KVP bez KV Leonberger, dle jednotlivých skupin FCI
Vítěz neuznaných plemen - do soutěže nastupují všichni psi a feny neuznaných plemen, oceněni titulem „Krajský vítěz“
Vítěz krajské výstavy Praha Rychety – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz neuznaných plemen

CENY: Všichni posouzení jedinci obdrží a diplom a posudkovou kartu. Krajští vítězové obdrží cenu. Vítězové závěrečných soutěží 
obdrží pohár a věcnou cenu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V  případě přihlášení více psů od jednoho majitele –  štěňata, dorost a  veteráni nemohou být 
považováni za prvního psa. K  přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa – platí pro 
všechny psy přihlášené na výstavu, vyjma třídy štěňat a dorostu. Pro třídu pracovní je nutno doložit kopii certifikátu, pro třídu 
vítězů je nutno doložit kopii diplomu šampiona nebo národního, klubového nebo vítěze speciální výstavy. 
Poplatek uhraďte poštovní složenkou nebo bankovním převodem na:  
adresa majitele účtu: ZKO Újezd nad Lesy, číslo účtu: 8292016093/6100, var. symbol: vaše telefonní číslo uvedené na přihlášce

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
Platné vet. osvědčení, že pes má platné očkování proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.

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!!!

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:
• průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán
• očkovací průkaz s platným očkováním 

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.

Rozdělění tříd:
Třída štěňat   4-6 měsíců
Třída dorostu  6-9 měsíců
Třída mladých  9-18 měsíců
Mezitřída  15-24 měsíců

Třída otevřená  od 15 měsíců
Třída pracovní  od 15 měsíců (certifikát)
Třída vítězů  od 15 měsíců (certifikát)
Třída veteránů  od 8 let



Krajská výstava 25. 9. 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

Soutěže:   nejlepší pár psů      nejlepší chovatelská stanice

Jméno psa: .............................................................. chov. stanice:...................................................................

Číslo zápisu:..............................................................................  Datum narození:..........................................  

Otec (jméno a ch.st.):  ......................................................................................................................................

Číslo zápisu:..............................................................................  Datum narození:..........................................  

Matka (jméno a ch.st.):  ...................................................................................................................................

Číslo zápisu:..............................................................................  Datum narození:..........................................  

Chovatel (příjmení, jméno):  ...........................................................................................................................

(adresa):  ............................................................................................................................................................

Majitel (příjmení, jméno):  ..............................................................................................................................

(adresa: ulice, město, PSČ):  ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

telefon:  .................................................................... email:  ..............................................................................

podpis ......................................................................

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na na e-mail: vystava-zko@seznam.cz


