
KCHČSV v ČR pořádá 

Speciální výstavu Československých vlčáků se zadáváním 

CAJC, CAC ČR, Res. CAC ČR, ČKŠ a titulů Vítěz speciální 

výstavy a Vítěz speciální výstavy mladých 

11. 9. 2022 

Místo konání: 

Kemp Marina Týnec 

Bělohorská 645 

Týnec nad Labem 

281 26 

www.marinatynec.cz 

Rozhodčí: 

Jindřich Jedlička – psi 

Miroslav Václavík – feny a závěrečné soutěže 

Uzávěrky: 

I. 31.7.2022 

II. 21.8.2022 

Kontaktní osoba, informace: 

Hana Slezáčková 

hanaslezackova@seznam.cz  

+420 739 432 776 

Program: 

7:30-8:45 přejímka psi 

9:00 zahájení a posuzování psi 

10:30-11:45 přejímka feny 

12:00 posuzování feny a závěrečné soutěže 

Přihlášky: 

Přihlašování pouze on-line přes www.dogoffice.cz 

Po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací 

zpráva, pokud toto nenastane, přihlášení NEPROBĚHLO!!!! Přihlášky zaslané emailem 

nebudou přijaty! Přihlášky nezaplacené do termínu druhé uzávěrky budou stornovány!!! 

Odesláním přihlášky vystavovatel prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení výstavního řádu 

FCI, ČMKU a propozice této výstavy, a že se jim podrobuje. A prohlašuje, že jím uvedené 

údaje jsou správné. 

 

http://www.marinatynec.cz/
mailto:hanaslezackova@seznam.cz
http://www.dogoffice.cz/


Poplatky: 

VÝSTAVNÍ POPLATKY I. uzávěrka 31.7.2022 II. uzávěrka 21.8.2022 

Za 1. psa 
Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

750 
1000 

1000 
1250 

Za každého dalšího psa 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

600 
850 

850 
1100 

Třída štěňat, dorostu, veteránů a čestná 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

300 
500 

500 
750 

Soutěže (nejlepší pár a nejlepší chovatelská skupina) 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

250 
350 

500 
600 

 

 

Pokyny k platbě: 

Poplatky dle propozic zasílejte na číslo účtu: 163723369/0800. 

Variabilní symbol = Jako variabilní symbol použijte, prosím, své telefonní číslo totožné s 

telefonním číslem uvedeným na přihlášce! 

Do zprávy pro příjemce uveďte „Výstava Čechy + jméno přihlášeného psa“. 

Přihláška zaslaná pozdě nebo bez dokladu o zaplacení a bez OBOUSTRANNÉ čitelné kopie 

Průkazu původu FCI s vypsaným majitelem psa nebude přijata!!! 

 

Pro rozlišení plateb 1. a 2. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby! Při platbě více psů (1 

majitel) uhraďte poplatek dohromady. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den 

konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny a doloženy v den podání přihlášky. 

Rozdělení do tříd podle výstavního řádu ČMKU a FCI. V případě, že pes má narozeniny v den, 

kdy je vystavován, vystavovatel si může vybrat třídu (před uzávěrkou), do které bude pes 

zařazen. Pro zařazení do třídy pracovní, čestné nebo šampionů musí být přiložena fotokopie 

příslušného dokladu. 

 

Manipulační poplatky: 

Stornování vystavovatelem do termínu druhé uzávěrky 100 Kč. Po druhé uzávěrce již není 

storno přihlášky možné! 

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

druhé uzávěrce již není přeřazování možné. 

 



Třídy: 

Štěňat   4-6 měsíců 

Dorost   6-9 měsíců 

Mladých (CAJC) 9-18 měsíců 

Mezitřída (CAC) 15-24 měsíců 

Otevřená (CAC) od 15 měsíců 

Pracovní (CAC) od 15 měsíců (přiložit pracovní certifikát FCI) 

Vítězů (CAC)  od 15 měsíců (přiložit kopii některého z následujících titulů: Národní vítěz, 

Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČR, Šampion ČMKU, 

C.I.B, C.I.E., Šampion některého z členských států FCI) 

Veteránů  od 8 let 

Čestná   od 15 měsíců (přiložit kopii některého z následujících titulů: Národní vítěz, 

Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz, Šampion ČR, Šampion ČMKU, 

C.I.B, C.I.E. , Šampion některého z členských státu FCI). Ve třídě čestné se nezadává CAC. Zadává se 

známka a pořadí. Výborný 1 se neúčastní soutěže o Klubového vítěze, ale postupuje do soutěže o 

BOB nebo BOS) 

V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou velmi nadějný 

nebo nadějný a výborný nebo velmi dobrý. 

Tituly, čekatelství a soutěže: 

CAJC ČR – čekatelství Českého junior šampiona může získat pes nebo fena oceněný známkou 

výborný 1 ve třídě mladých. 

CAC ČR – čekatelství Českého šampiona může získat pes nebo fena oceněný známkou 

výborný 1 ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. 

Reserve CAC – může získat pes a fena ocenění známkou výborný 2 ve třídách mezitřída, 

otevřená, pracovní a vítězů pokud v dané třídě byl zadaný CAC.  

BOJ - Nejlepší mladý. Do soutěže nastupují jedinci s titulem CAJC, Vítěz speciální výstavy 

mladých. 

BOV - Nejlepší z veteránů. Do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve 

třídě veteránů známkou výborný 1.  

BOB – Vítěz plemene. Nastupují jedinci s titulem CAJC, Vítěz speciální výstavy pes/fena, 

pes/fena ze třídy veteránů, kteří získali známku výborný 1 a pes/fena ze třídy čestné, kteří 

získali známku výborný 1.  

BOS - Nejlepší z opačného pohlaví. Nastupují jedinci s titulem CAJC, Vítěz speciální výstavy, 

výborný 1 ze třídy veteránů a třídy čestné opačného pohlaví jako byl udělený BOB.  

Vítěz speciální výstavy – uděluje se zvlášť psovi a feně. Do této soutěže nastupují zvlášť psi a 

feny, kteří na výstavě získali titul CAC v třídách mezitřída, otevřená, pracovní a šampiónů. 

Vítěz speciální výstavy mladých – uděluje se zvlášť psovi a feně, kteří na výstavě získali titul 

CAJC. 

ČKŠ - Čekatelství Klubového šampiona - získá pes na výstavě pořádané (příp. spolupořádané) 

KCHČSV, který získal ve třídách s udělením CAC známku výborný 1 - CAC a jehož majitel je v 

době konání výstavy členem KCHČSV. Pokud CAC na dané výstavě obdrží pes, jehož majitel 

není v době konání výstavy členem KCHČSV, získá čekatelství na titul Klubového šampiona 



pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém místě a obdrží známku výborný 2 - res. 

CAC, pokud je tento pes v době konání výstavy v majetku člena KCHČSV. Pokud CAC na dané 

výstavě obdrží pes, který již splnil podmínky a obdržel titul Klubový šampion, získává 

čekatelství na titul Klubového šampiona pes, který se umístí ve třídě s tímto psem na druhém 

místě a obdrží známku výborný 2 - res. CAC, pokud je tento pes v době konání výstavy v 

majetku člena KCHČSV.  

Nejlepší štěně – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě 

štěňat známkou velmi nadějný 1.  

Nejlepší dorost – do soutěže nastupuje pes a fena, kteří byli oceněni na výstavě ve třídě 

dorostu známkou velmi nadějný 1.  

Nejlepší pár psů - Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho 

majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu. 

Nejlepší chovatelská skupina - Minimálně tři a maximálně pět jedinců od jednoho chovatele, 

kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 

posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele. 

Doklady k účasti na výstavě:  

Průkaz původu psa FCI nebo ve třídě štěňat a dorostu potvrzení plemenné knihy, že bude 

průkaz vydán. Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním proti vzteklině. Pro členy 

klubu KCHČSV v ČR: Členská průkazka s členskou známkou nebo dokladem o platbě. 

Veterinární podmínky:  

Psi musí být klinicky zdraví. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím 

průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Psi 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. 

Pokyny pro vyplňování přihlášek:  

Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Každý pes má svou přihlášku. Za nesprávně vyplněnou 

přihlášku nenese pořadatel zodpovědnost. Sleva za druhého a dalšího psa může být 

uplatňována pouze v případě, že údaje o majiteli/majitelích jsou shodné s 1. přihláškou. 

Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová 

přihláška za plnou cenu. K přihlášce musí být doložen doklad o zaplacení výstavního 

poplatku, jinak nebude přihláška přijata. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení! Pokud 

nebude k přihlášce připojena fotokopie certifikátu o splnění podmínek do třídy pracovní, 

čestné nebo vítězů, bude pes zařazen do třídy otevřené. Fotokopie nevracíme. Pes může být 

přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po druhé uzávěrce není možné. Přijetí psa na 

výstavu bude průběžně potvrzeno e-mailem. Přijetím přihlášky podléhá vystavovatel všem 

ustanovením výstavního řádu ČMKU, FCI a propozic. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním 

své adresy a dalších údajů v katalogu výstavy, na webu a ve Zpravodaji KCHČSV. Na doklady 

zaslané po druhé uzávěrce nebude brán zřetel. 

 

 



Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn 

nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Po dobu konání výstavy 

musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 

případnému poranění osob, doporučen je náhubek. 

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří 

nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je 

podkladem pro zařazení do Pomocného registru. Taktéž jsou vyloučeni psi nemocní, 

podezřelí z nemoci, po úraze, psi kupírovaní, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo 

vystavovat a psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Z výstavy se dále 

vylučují háravé feny, feny v druhé polovině březosti a kojící feny. 

Vystavovatelé jsou odpovědní 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. 

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 kromě česání a kartáčování. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení 

Výstavního řádu FCI a ČMKU, 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. Změny rozhodčích jsou 

vyhrazeny. V průběhu výstavy může být provedena namátková kontrola čipu. 

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 1500 Kč, a to pouze v průběhu výstavy (do skončení posuzování). Nebude-li 

protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 



KCHČSV in the Czech Republic organizes 

Special show of Czechoslovakian wolfdogs with titles CAJC, 

CAC ČR, Res. CAC ČR, ČKŠ and Special show winner, Special 

show junior winner 

11. 9. 2022 

Place: 

Kemp Marina Týnec 

Bělohorská 645 

Týnec nad Labem 

281 26 

www.marinatynec.cz 

Judges: 

Jindřich Jedlička – males 

Miroslav Václavík – females and competitions 

Entry deadline: 

I. 31.7.2022 

II. 21.8.2022 

Contact, informations: 

Hana Slezáčková 

hanaslezackova@seznam.cz  

+420 739 432 776 

Programme: 

7:30-8:45 admission of males 

9:00 judging of males 

10:30-11:45 admission of females 

12:00 judging of females and competitions 

Applications: 

Application only on-line on www.dogoffice.cz 

After filling in application form on www.dogoffice.cz, you will get comfirmation. If you don´t 

receive it, application wasn´t done!!! Application forms sent by email, woun´t be accepted! If 

you don´t pay for application till the second entry deadline, in this case application will be 

canceled!!! By sending application form exhibitor proclames, that he knows exhibition order 

FCI, ČMKU and propositions of this show and he accepts them. He proclames, that all said 

data are correct. 

 

http://www.marinatynec.cz/
mailto:hanaslezackova@seznam.cz
http://www.dogoffice.cz/


Entry fees: 

ENTRY FEES I. entry close 31.7.2022 II. entry close 21.8.2022 

1.dog 
Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

30 EUR 
40 EUR 

40 EUR 
50 EUR 

Any other dog 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

25 EUR 
35 EUR 

35 EUR 
45 EUR 

Baby, puppy, veteran and honorary class 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

15 EUR 
20 EUR 

20 EUR 
30 EUR 

Competitions (best brace, best breeders´group) 

Člen KCHČSV v ČR 
Nečlen 

10 EUR 
15 EUR 

20 EUR 
25 EUR 

 

 

Payments: 

Entry fees should be transferred to the following account:  

IBAN: CZ46 0800 0000 0001 6372 3369 

BIC (SWIFT): GIBACZPX  

Variable symbol: telephone number according your application form. If you can´t use 

variable symbol, write telephone number to message of recipient.  

Write to recipient's message: Výstava Čechy + the name of dog 

These application forms will not accepted: If you send your application late or without 

comfirmation of payment or without double-sided legible copy of pedigree or without the 

name of owner in pedigree!!! 

 

The date of payment influences inclusion of payments the 1st or 2nd entry deadline. Pay the 

fee for 2 or more dogs together. Clasification to class depends on the age of dog on the day 

of show. Division into classes is governed by Show Regulation of the Bohemian and 

Moravian Cynological Union (ČMKU).For inclusion in the working class, please provide a 

certificate of completion of an examination. Entry form to the champion class must be 

accompanied by a copy of the obtained title (championship, national winner, club winner or 

special show winner). Listed titles must be obtained in competition with adults. If the dog 

has a birthday on the day of show, exhibitor can choose the class. 

Handling fees: 

Cancellation of application form till the second entry deadline is 5 EUR. After the second 

entry deadline it is not possible to cancel. You must pay 5 EUR, if you want to replace your 

dog in another class. It is not possible to do it after the second entry deadline. 



Classes: 

Baby   4-6 months 

Puppy    6-9 months 

Junior (CAJC)  9-18 months 

Intermediate (CAC) 15-24 months 

Open (CAC)  15 months and over 

Working (CAC) 15 months and over (FCI working certificate compolsury) 

Winner (CAC)  15 měsíců months  and over (eclose some of these certificates: National 

Winner, Club Winner, Special Show Winner, European Winner, World Winner, Champion CR, 

Champion ČMKU, C.I.B, C.I.E., Champion from any states FCI) 

Veteran  8 years and over 

Honorary   15 months and over (eclose some of these certificates: National 

Winner, Club Winner, Special Show Winner, European Winner, World Winner, Champion CR, 

Champion ČMKU, C.I.B, C.I.E., Champion from any states FCI. In this class we don´t give CAC. Excellent 

1 doesn´t participace in the Club Winner competition, but it proceeds in the contest of BOB or BOS) 

In each classes we evaluate the first four dogs with a grade very promising or promising and 

excellent or very good.  

Titles, competitions: 

CAJC ČR – - certificate for the Czech Junior champion can get a male and female with 

Excellent 1 in junior class.  

CAC ČR – certificate for the Czech champion can get a male and female with Excellent 1 in 

intermediate, open, working and winner class. 

Reserve CAC – can get a male and female with excellent 2 in intermediate, open, working 

and winner class, if in the class was given CAC.  

BOJ - The best junior. There could be dogs with CAJC, Special show Junior Winner. 

BOV - The best of veterans. There could be male and female with Excellent 1 from class 

Veterans.  

BOB – Best of breed. Given to one out of titles CAJC, Special show winner male, female and 

both winners of the veteran class and excellent 1 from honorary class.  

BOS - the best individual of the opposite sex. Given to one out of titles CAJC, Special show 

Winner and Excellent 1 of veteran and honorary class of the opposite sex as BOB.  

Special show winner – awarded separately male and female. Given to one out of CAC in 

intermediate, open, working and winner class.  

Special show junior winner – awarded separately male and female, who won the title CAJC. 

ČKŠ – Waiting of Club champion – can get a dog on the show organized by KCHČSV, who got 

in the classes CAC – Excellent 1 – CAC and whose owner is the member KCHČSV during the 

show. If the owner of the dog with Excellent 1 isn´t the club member, the second dog with 

Excellent 2, res. CAC and whose owner is the member KCHČSV receives ČKŠ. If CAC reseives a 

dog who is Club Champion, ČKŠ gets dog with Ex2, res. CAC and whose owner is the member 

KCHČSV.  

Best baby – a male and female participate in the competition, who were very promising 1 in 

the baby class.  



Best puppy – a male and female participate in the competition, who were very promising 1 

in the puppy class.  

Best brace – male and female of the same breed owned by the same owner, who was at the 

show assessed. 

Best breeders´group - for at least 3 dogs of the same breeder and max 5 dogs, which were 

assessed at the show, coming from one breeder and a minimum of two fathers or mothers. 

They may not be in the same ownership. 

Documents necesery for the participation in the show:  

FCI dog´s pedigree or in the class minnor puppy and puppy confirmation of breeding book, 

that the pedigree will be issued. Pet passport with proof of rabies vaccination. Club member 

card (if the owner is member of KCHČSV CR or SR). Club member card with member mark or 

payment confirmation.  

Veterinary conditions:  

Dogs must be clinically healthy. Dogs must be equipped with a pet passport or a vaccination 

record and must have valid antirabies vaccination in accordance with § 4 part 1 letter f) of 

veterinary act must show the proof of imunity against distemper, parvovirosis and 

leptospirosis. Dogs from EU member states and third countries must have the pet passport 

and fulfil the conditions of the Regulation 998/2003 of May 26, 2003. Sick dogs, dogs 

suspected to be sick, dogs after an injury, bitches in season, bitches in second half of 

gravidity, nursing bitches shall not be admitted at the show.  

Instructions for filling in application forms:  

Unreadable forms will not be accepted. Each dog has its own application form. Organizator 

can´t be responsible for wrong filling the form. If the data about owner/owners are the same 

as the first application form, he can apply for sale for another dog. Each change on the 

second form (atc. filling up co-ownership) is understood as a new application form for full 

price. The form can´t be accepted if there isn´t proof of payment. Only payment order isn´t 

proof of payment. If there isn´t copy of certificate about conditions in working, honorory or 

winner class, the dog will be put in the open class. Each dog can be only in one class. You will 

receive confirmatory email. Exhibitor must keep all rules ČMKU and FCI and propositions. 

Exhibitor agrees with publication his adress and other data in show catalogue, on web and in 

the Club report of KCHČSV. We will not accept any documents sent after the second entry 

deadline.  

General Conditions:  

A competition organizer isn´t responsible for damage coused by dogs or exhibitor, even for 

dead or loss of dog. Free running of dogs in the whole exhibition site isn´t allowed. Owners 

must guarantee their dogs not to attact each other or hurt some person. We recommend 

muzzles.  

The dogs that are not listed in the catalogue are excluded. Exceplion: exhibitor´s dogs which 

are not listed by exhibitor´s guilt or dogs that are be included in the Auxiliary register. Also 



those dogs are disqualified:  

- Ill dogs.  

- Suspicious of illness.  

- After hurt.  

- Docked dogs.  

- Dogs that owner haven´t ony right to display.  

- Dangerous dogs – biting, aggressive to other people or dogs.  

- Female in season.  

- Fiale in second half of gravidity.  

- Lactating females  

Exhibitors are responsible for happiness of dogs. It is prohibited some situation which can 

cause some damage of dog, e. g. To let dog in the car in very ho tor freezy weather or 

behave rudely to a dog. In these cases owners and dogs will be excluded.  

It is prohibited to modify the skin, to edit snout by anything that changes the strukture, 

colour or shape. You can groom the dog only by combing and brushing (any substance or 

device is prohibited). Exhibitors must keep Exhibition rulex FCI and ČMKU. They confirm it by 

handing on application. Exhibitors must keep order in the whole exhibition site. All fees will 

be used for payment for costs of exhibition in the case that the exhibition will not be held 

from force majeure. It is prohibited to show puppies for saling. Changes of judges are 

reserved. A random chip check can be done during exhibition.  

Complaints:  

Objections against any decisions made by a judge shall not be permittable. However, formal 

complaints concerning violation of show rules and provisions may be filed. Such complaint 

must be submitted in written form along with a principal of 1500 CZK and only within the 

show (till the end of judging). If the complaint isn´t denied, the principal forfeits to the 

organizer of the show. 

 


